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-    vydala provozovateli North Music s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve zvýšení výkonu kmitočtu 
Litoměřice Michalovice 99,5 MHz z 200 W na 500 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 231/2001 Sb. pro program Hitrádio FM Labe 
-    vydala provozovateli North Music s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve zvýšení výkonu kmitočtu 
Litoměřice Michalovice 98,3 MHz z 200 W na 500 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 231/2001 Sb. pro program Fajn North Music 
-    udělila společnosti PK 62, a. s.,IČ26211416, Bohdalecká 6/1420, 101 00 Praha-
Michle,licenci k provozování televizního vysílání programu TV LEO 1 prostřednictvím 
kabelových systémů 
-   spojila podle ustanovení § 140 odst. 1 správního řádu z moci úřední věcně 
související řízení o žádosti společnosti FTV Prima, spol. s r. o. o změnu licenční 
podmínky týkající se připojovacích časů na kmitočtech sdílených s provozovateli 
regionálního (místního) televizního vysílání, o žádosti společnosti GENUS TV a. s. o 
změnu licenční podmínky týkající se připojovacích časů na kmitočtech sdílených se 
společností FTV Prima, spol. s r. o., o žádosti společnosti Regionální televize DAKR, s. 
r. o. o změnu licenční podmínky týkající se připojovacích časů na kmitočtech sdílených 
se společností FTV Prima, spol. s r. o., o žádosti společnosti TV LYRA s. r. o. o změnu 
licenční podmínky týkající se připojovacích časů na kmitočtech sdílených se společností 
FTV Prima, spol. s r. o., o žádosti společnosti TV MORAVA, s. r. o. o změnu licenční 
podmínky týkající se připojovacích časů na kmitočtech sdílených se společností FTV 
Prima, spol. s r. o., o žádosti společnosti TV Vřídlo s. r. o. o změnu licenční podmínky 
týkající se připojovacích časů na kmitočtech sdílených se společností FTV Prima, spol. 
s r. o. a o žádosti společnosti ZAK TV s. r. o. o změnu licenční podmínky týkající se 
připojovacích časů na kmitočtech sdílených se společností FTV Prima, spol. s r. o. 
- nepřiznala regionálním provozovatelům RTA ZLÍN s.r.o., RTA JIŽNÍ ČECHY s.r.o., 
RTA VÝCHODNÍ ČECHY s.r.o., Studio CLIPPER s.r.o. a FATEM-TV a.s. postavení 
účastníka řízení 
-   vydala provozovatelům FTV Prima, spol. s r. o., GENUS TV a. s., Regionální televize 
DAKR, s. r. o., 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. spočívajících ve změně licenčních podmínek 
týkajících se připojovacích časů na sdílených kmitočtech 
-    prodloužila žadateli FUTURA, a.s. dle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, lhůtu k odstranění nedostatků žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím kabelových systémů o 30 dnů od doručení 
rozhodnutí 
-    vydala 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 program Infokanál Žlutava 
-    odejmula provozovateli 1.EUROPEAN TELEVISION, s.r.o. dle § 63 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb. licenci č.j. Ru/62/05 ze dne 15. března 2005 k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím družice programu 1.EVROPSKÁ TELEVIZE pro 
katastrální území Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, 
Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, 



Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie, 
Španělsko, Švédsko 
-    vydala provozovateli RTA OSTRAVA s.r.o. upozornění podle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. za neoznámení změny 
sídla společnosti a statutárního orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy k této změně 
došlo;  uložila provozovateli RTA OSTRAVA s.r.o. podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 
uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000, - Kč 
-    registrovala společnost PODA s.r.o., IČ 25816179 jako provozovatele převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů; územní rozsah 
převzatého vysílání: Nový Bohumín, Starý Bohumín, Dubina u Ostravy, Hrabůvka, 
Mariánské Hory, Martinov ve Slezsku, Moravská Ostrava, Poruba, Poruba-sever, 
Pustkovec, Slezská Ostrava, Svinov, Třebovice ve Slezsku, Vítkovice, Výškovice u 
Ostravy, Zábřeh nad Odrou, Zábřeh-Hulváky, Zábřeh-VŽ, Bludovice, Dolní Těrlicko, 
Havířov-město, Horní Bludovice, Horní Těrlicko, Prostřední Bludovice, Šumbark ; 
programová nabídka registrované programy - televizní: české: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 
Sport, TV NOVA, Prima televize, Cs Film, Galaxie Sport, O, TV NOE, TIK, zahraniční: 
STV 1, STV 2, JOJ, TV MARKÍZA, TA 3, Polsat, TVP 1, TVP 2, rozhlasové: české: ČRo 
1 Radiožurnál, ČRo 2 Praha, ČRo 3, ČRo 4 Wave, ČRo Leonardo, ČRo Rádio Česko, 
ČRo D-Dur, ČRo 6, ČRo 7 Radio Praha, FREKVENCE 1, RÁDIO IMPULS 
-    registrovala provozovateli UPC Česká republika, a.s. změnu programové nabídky 
dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v jejím rozšíření o nové 
převzaté televizní programy: televizní české: Cinemax, Cinemax 2, DAKR, FILMBOX, 
GENUS TV, LYRA TV, NONSTOP KINO, RTA JIŽNÍ ČECHY, RTA JIŽNÍ MORAVA, 
RTA Ostrava, RTA VÝCHODNÍ ČECHY, RTA ZLÍN, TOP TV, TV MORAVA, TV Vřídlo, 
Vysočina TV, ZAK, televizní zahraniční: Classic FM TV, JOJ, MTV 2, MTV Base, MTV 
Hits, Ring TV, VH 1 Classic, Viasat Explorer, Viasat History, XXX Xtreme (s časovým 
rozsahem vysílání 22:00 06:00 h) 
-    registrovala provozovateli Karneval Media s.r.o. změnu programové nabídky dle § 29 
odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté 
televizní programy: televizní české: Cinemax 2, DAKR, GENUS TV, LYRA TV, RTA 
JIŽNÍ ČECHY, RTA JIŽNÍ MORAVA, RTA Ostrava, RTA VÝCHODNÍ ČECHY, RTA 
ZLÍN, TV MORAVA, TV Vřídlo, Vysočina TV, ZAK, televizní zahraniční: TV Deko, Spice 
(s časovým rozsahem vysílání 22:00 06:00 h) 
-    vydala provozovateli Kabelová televize Kadaň, a.s. upozornění dle § 59 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 29 odst. 3. kterého se dopustil tím, že neoznámil 
Radě změny statutárního a kontrolního orgánu do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám 
došlo;  uložila provozovateli Kabelová televize Kadaň, a.s. podle § 6 vyhlášky č. 
520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1000,- Kč 
-    vzala na vědomí oznámení provozovatelů vysílání 
-   podala proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. dubna 2007, č.j. 7 Ca 
157/2006-113, kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu 
-   podala proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. dubna 2007, č.j. 7 Ca 
165/2006-99, kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu 
-   podala proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. dubna 2007, č.j. 10 Ca 
157/2006-190, kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. 
-   podala proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. dubna 2007, č.j. 10 Ca 
156/2006-162, kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. 
-   registrovala společnost Kabelová televize Trutnov, s.r.o., IČ 27503364, jako 
provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů; územní rozsah převzatého vysílání:Trutnov; programová nabídka 
– registrované programy - televizní: české: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 Sport, TV NOVA, 
Prima televize, 24.CZ, TV NOE, TOP TV, Galaxie Sport, O, CS Film, NONSTOP KINO, 



FILM BOX, Spektrum, Public TV, Film+, zahraniční: Eurosport, Eurosport 2, TA 3, 
Discovery Channel, Animal Planet, Zone Reality, Zone Romantica, Jetix, STV 1, STV 2, 
JOJ, TV Markíza, Hallmark, CNN, MTV Europe, National Geographic Channel, Nautik 
TV; rozhlasové české: ČRo 1 Radiožurnál, ČRo 2 Praha, ČRo 3 Vltava, ČRo 6, ČRo 
Region, ČRo 4 Wave, ČRo Leonardo, ČRo Rádio Česko, ČRo D-Dur, Rádio Impuls, 
Frekvence 1, Rádio Černá Hora, Hitrádio Magic 
-    shledala při srovnávací analýze, že provozovatel Frekvence 1, a.s. odvysílal 
program Frekvence 1 dne 9. února 2007 v časovém úseku 0.00 -12.00 hodin na 
kmitočtech 102,MHz Praha, 104,5 Brno a 91,0 Ostrava v souladu se zákonem č. 
231/2001 Sb. 
-    shledala při srovnávací analýze, že provozovatel Londa, spol. s r. o., odvysílal 
program Rádio Impuls dne 9. února 2007 v časovém úseku 0.00 -12.00 hodin na 
kmitočtech 96,6 MHz Praha,  87,6 MHz Brno a 89,0 MHz  Ostrava v souladu se 
zákonem č. 231/2001 Sb. 
-    shledala, že provozovatel Media Party, s.r.o. odvysílal reklamu na Kovošrot Voštice 
ve vysílání dne 26. února 2007 od 8.00 do 18.00 hodin na programu Rádio OK v 
souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
-    shledala, že provozovatel Foretník Pavel, RNDr. na programu RADIO HANÁ 
odvysílal část ranního vysílání Ranní Jam dne 26. února 2007 od 7.00 do 8.00 hodin v 
souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
-    vydala provozovateli Rádio Venkow, spol. r. o., souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně vysílacího schématu 
-    shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořad Reportéři ČT, respektive 
reportáž Jak se žije v Čunkově kontejneru, dne 27. listopadu 2006 od 21.35 hod. na 
programu ČT1 v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
-    zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
programové upoutávky na pořad Na vlastní oči dne 24. října 2006 ve 20.31 hod. na 
programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené 
informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů 
-   zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu 
Na vlastní oči, obsahujícím reportáž Válečné sestry, dne 25. října 2006 ve 21.20 hod. 
na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti poskytovat objektivní a 
vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů 
-   zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Na vlastní oči, konkrétně reportáže Válečné sestry dne 25. října 2006 ve 21.20 
hod. na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat 
osoby vystavené těžkému duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost 
-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl 
dopustit tím, že označení sponzora SUZUKI, produkt Grand Vitara (sponzor reklamní 
znělky, mutace 1) vysílané premiérově dne 15.února 2007 v 19:44:38 hodin na 
programu ČT1 bylo neoddělenou reklamou 
-   zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
mohl dopustit tím, že označení sponzora VODAFONE (sponzor reklamní znělky, 
mutace 24) vysílané premiérově dne 1.února 2007 v 18:59:43 hodin na programu Prima 
televize bylo neoddělenou reklamou 



-   zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
mohl dopustit tím, že označení sponzora VODAFONE (sponzor reklamní znělky, 
mutace 25) vysílané premiérově dne 1.února 2007 v 19:59:43 hodin na programu Prima 
televize bylo neoddělenou reklamou 
-   zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
mohl dopustit tím, že označení sponzora VODAFONE (sponzor reklamní znělky, 
mutace 26) vysílané premiérově dne 1.února 2007 ve 20:19:48 hodin na programu 
Prima televize bylo neoddělenou reklamou 
-   zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
mohl dopustit tím, že označení sponzora VODAFONE (sponzor reklamní znělky, 
mutace 27) vysílané premiérově dne 1.února 2007 ve 20:50:24 hodin na programu 
Prima televize bylo neoddělenou reklamou 
-   zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
mohl dopustit tím, že označení sponzora VODAFONE (sponzor reklamní znělky, 
mutace 28) vysílané premiérově dne 1.února 2007 v 15:26:32 hodin na programu Prima 
televize bylo neoddělenou reklamou 
-   zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
mohl dopustit tím, že označení sponzora VODAFONE (sponzor reklamní znělky, 
mutace 29) vysílané premiérově dne 1.února 2007 ve 23:31:03 hodin na programu 
Prima televize bylo neoddělenou reklamou 
-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, 
že v označení sponzora pořadu Četnické humoresky (sponzor Zelený bod, mutace 1) 
dne 23.února 2007 ve 20:01:38 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, 
že v označení sponzora pořadu Četnické humoresky (sponzor Zelený bod, mutace 2) 
dne 23.února 2007 ve 21:30:17 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, 
že v označení sponzora počasí (sponzor Zelený bod, mutace 1) dne 2.února 2007 v 
17:55:02 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, 
že v označení sponzora počasí (sponzor Zelený bod, mutace 2) dne 4.února 2007 v 
17:55:02 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, 
že v označení sponzora počasí (sponzor Zelený bod, mutace 3) dne 6.února 2007 v 
17:55:02 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, 
že v označení sponzora počasí (sponzor Zelený bod, mutace 4) dne 14.února 2007 v 
17:55:01 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, 



že v označení sponzora počasí (sponzor Zelený bod, mutace 5) dne 16.února 2007 v 
17:55:01 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, 
že v označení sponzora počasí (sponzor Zelený bod, mutace 6) dne 18.února 2007 v 
17:55:01 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, 
že v označení sponzora počasí (sponzor časopis Euro, mutace 6) dne 15.února 2007 ve 
23:25:43 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, 
že v označení sponzora počasí (sponzor časopis Euro, mutace 7) dne 19.února 2007 ve 
23:02:41 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, 
že v označení sponzora počasí (sponzor časopis Euro, mutace 8) dne 26.února 2007 ve 
23:04:57 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
-   zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl 
dopustit tím, že v označení sponzora počasí (sponzor MediPharma Cosmetics, produkt 
Doliva, mutace 2) dne 1.února 2007 v 19:24:29 hodin na programu Prima televize nebyl 
identifikován sponzor  
-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, 
že v označení sponzora upoutávky (sponzor Magnesia, mutace 22) dne 5.února 2007 v 
15:57:17 hodin na programu ČT2 nebyl identifikován sponzor  
-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, 
že v označení sponzora upoutávky (sponzor Magnesia, mutace 23) dne 9.února 2007 v 
19:37:21 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, 
že v označení sponzora upoutávky (sponzor Magnesia, mutace 24) dne 9.února 2007 
ve 12:30:48 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, 
že v označení sponzora pořadu Denik Ostravaka (sponzor Radegast, mutace 14) dne 
13.února 2007 ve 21:47:24 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
-   zahájila se společností FF Servis spol. s.r.o., Rádiová 7, 102 31 Praha 10 , 
zadavatelem teleshoppingu s názvem Fit balíček pro zdravé klouby, správní řízení z 
moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., 
kterého se mohl dopustit jeho odvysíláním dne 11. února 2007 ve 13:28:32 hod. na 
programu TOP TV   
- zahájila se společností FF Servis spol. s.r.o., zadavatelem teleshoppingu s názvem Fit 
balíček pro zdravé klouby, správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení 
§ 5d odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit jeho odvysíláním 
dne 11. února 2007 ve 13:28:32 hod. na programu TOP TV  
-  žádá provozovatele United Teleshop s.r.o. o sdělení, kdo je zadavatelem a 
zpracovatelem teleshoppingu s názvem Fit balíček pro zdravé klouby odvysílaného dne 
11. února 2007 ve13:28:32 hod. na programu TOP TV 



-   zahájila se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jako zadavatelem reklamy na 
produkt Volejte od pátku do neděle zdarma v pevné a mobilní síti O2 vysílaným v době od 1.11. 
do 29.12.2006 na programech ČT1, NOVA a Prima televize, správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. 
-   zastavila správní řízení s provozovatelem Česká televize vedené ve věci Rpo/16/05 
pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo 
dojít odvysíláním neoddělené reklamy Wobenzym - dárek který pomáhá, dne 
30.11.2004 ve 12.30 hod. na programu ČT1, neboť nebylo prokázáno, že k porušení 
zákona došlo a tím odpadl důvod správního řízení 
-   zastavila správní řízení s provozovatelem Česká televize  vedené ve věci Rpo/136/04 
pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo 
dojít odvysíláním reklamy dne 7.10.2004 v 11.20 hod. na programu ČT2, neboť nebylo 
prokázáno, že k porušení zákona došlo a tím odpadl důvod správního řízení 
-   zastavila správní řízení s provozovatelem Česká televize vedené ve věci Rpo/137/04 
pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo 
dojít odvysíláním reklamy na Reader´s Digest Výběr dne 31.10.2004 v 9:45 hod. na 
programu ČT1, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo a tím odpadl 
důvod správního řízení 
-   zastavila správní řízení s provozovatelem Česká televize vedené ve věci Rpo/138/04 
pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo 
dojít odvysíláním neoddělené reklamy na týdeník STORY dne 7.10.2004 v 12:29 hod. 
na programu ČT1, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo a tím odpadl 
důvod správního řízení 
-   zastavila správní řízení s provozovatelem Česká televize  vedené ve věci Rpo/141/04 
pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo 
dojít odvysíláním neoddělené reklamy na časopis Lidé a země ze dne 9.9.2004 ve 
20:50 hod. na programu ČT2, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo a 
tím odpadl důvod správního řízení 
-   zastavila správní řízení s provozovatelem Česká televize  vedené ve věci Rpo/142/04 
pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo 
dojít odvysíláním neoddělené reklamy na časopis MAMINKA ze dne 7.9.2004 v 12:29 
hod. na programu ČT1, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo a tím 
odpadl důvod správního řízení 
-   zastavila správní řízení s provozovatelem Česká televize vedené ve věci Rpo/139/04 
pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo 
dojít odvysíláním neoddělené reklamy ve znění ve znění TRACHEA převleky vaši 
kuchyně dne21.9.2004 v 17:55 hodin na programu ČT1 , neboť nebylo prokázáno, že k 
porušení zákona došlo a tím odpadl důvod správního řízení 
-   zastavila správní řízení s provozovatelem Česká televize  vedené ve věci Rpo/142/04 
pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo 
dojít odvysíláním neoddělené reklamy na Wella Systém Profesional ze dne 8.9.2004 v 
21:10 hod. na programu ČT1, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo a 
tím odpadl důvod správního řízení 
-   zastavila správní řízení s provozovatelem Česká televize vedené ve věci Rpo/142/04 
pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo 
dojít odvysíláním neoddělené reklamy na časopis VTM Science ze dne 2.9.2004 ve 
20:01 hod. na programu ČT2, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo a 
tím odpadl důvod správního řízení 
-   uložila provozovateli CET 21 spol. s r. o. v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. 
l) zákona č. 231/2001 Sb. pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení § 49 odst. 4 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 12. listopadu 2006 na programu Nova v 
pořadu Česko hledá Superstar III, v čase 20:00 hod. – 21:45 hod., nedodržel 20 



minutový odstup mezi dvěma po sobě následujícími přerušeními pořadu reklamou. 
Současně  uložila v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 
vyhlášky č. 520/2005 Sb. účastníkovi řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů 
správního řízení ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun) 
-    zastavila se společností AZ MEDIA, s.r.o. správní řízení pro možné porušení ust. § 
32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit neposkytnutím 
Radou vyžádaného záznamu pořadů vysílaných na programu brněnská 1 dne 12. října 
2006 v období od 21.00 do 24.00, neboť v daném případě nebylo prokázáno, že došlo k 
porušení zákona 
-   rozhodla dle § 140 odst. 3 správního řádu z důvodu urychlení správního řízení 
vedeného pro možné porušování licenčních podmínek od 1. ledna 2007 o vyloučení 
řízení s těmito účastníky: GENUS TV, a.s., Regionální televize DAKR, spol. s r.o., TV 
LYRA spol. s r.o., TV Vřídlo, spol. s r.o., ZAK TV, spol. s r.o., TV MORAVA, spol. s r.o., 
a o jejich možném porušení licenčních podmínek bude rozhodovat samostatně 
-   vydala provozovateli GENUS TV, a.s. upozornění na porušení licenčních podmínek, 
kterého se dopustil v době od 1. ledna do 23. ledna 2007 zejména tím, že nedodržoval 
časový rozsah vysílání jakož i vysílací schéma stanovené rozhodnutím Rady ze dne 12. 
března 1995 č.j. Ru/35/96 v platném znění 
-   vydala provozovateli Regionální televize DAKR, s.r.o. upozornění na porušení 
licenčních podmínek, kterého se dopustil v době od 1. ledna do 23. ledna 2007 zejména 
tím, že nedodržoval časový rozsah vysílání stanovený rozhodnutím Rady ze dne 8. 
prosince 1994 č.j. Ru/141/94 v platném znění 
-   vydala provozovateli TV LYRA s.r.o. upozornění na porušení licenčních podmínek, 
kterého se dopustil v době od 1. ledna do 23. ledna 2007 zejména tím, že nedodržoval 
časový rozsah vysílání jakož i vysílací schéma stanovené rozhodnutím Rady ze dne 21. 
října 1997 č.j. Ru/212/97 v platném znění 
-   vydala provozovateli ZAK TV s.r.o. upozornění na porušení licenčních podmínek, 
kterého se dopustil v době od 1. ledna do 23. ledna 2007 zejména tím, že nedodržoval 
časový rozsah vysílání jakož i programové schéma stanovené rozhodnutím Rady ze 
dne 17. prosince 1996 č.j. Ru/32/97 v platném znění 
-   vydala provozovateli TV MORAVA, s.r.o. upozornění na porušení licenčních 
podmínek, kterého se dopustil v době od 1. ledna do 23. ledna 2007 zejména tím, že 
nedodržoval časový rozsah vysílání stanovený rozhodnutím Rady ze dne 1. července 
1999 č.j. Ru/196/99 v platném znění 
-   zastavila s provozovatelem TV Vřídlo s.r.o. správní řízení vedené z moci úřední pro 
možné porušování licenčních podmínek od 1. ledna 2007, neboť skutek se neprokázal, 
čímž odpadl důvod řízení 
-   vydala provozovateli BROAD ROAD a.s., souhlas ke změně licenčních podmínek 
podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v zařazení převzatého 
vysílání programu O na program TV Metropol v maximálním časovém rozsahu mezi 
22.00 a 8.00 hodinou s platností od 1. května 2007 
-    vzala na vědomí informace ČTÚ o vydání individuálních oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů rozhlasové služby 
-    vzala na vědomí zprávu společnosti Czech Digital Group, a.s. o průběhu vysílání v 
systému DVBT ve 4. čtvrtletí 2006 
-   schvaluje text odpovědi Stálé komisi pro sdělovací prostředky PSP ČR k jejímu 
usnesení ze dne 10.4.2007  
-    Informace o rozsudcích Městského soudu v Praze týkajících se žalob proti 

rozhodnutím RRTV :  
- dne 12. dubna 2007 rozhodl o žalobě České televize proti rozhodnutí Rady o uložení 
pokuty za odvysílání reportáže o poslanci Dimitrovovi v pořadu Události dne 25. června 
2006. Soud žalobu zamítl, čímž potvrdil pokutu uloženou Radou ve výši 200 000,- Kč 



 
- dne 23. dubna 2007 rozhodl o žalobách České televize proti rozhodnutím Rady o 
uložení pokuty za odvysílání pořadu Pakárna dne  23. dubna 2006 a reportáže o 
politickém vyjednávání parlamentních stran v pořadu Události vysílané dne 24. srpna 
2006. Soud obě žaloby zamítl, čímž potvrdil pokuty uložené Radou v celkové výši 550 
000,- Kč 

 
- dne 24. dubna 2007 rozhodl o šesti žalobách společnosti FTV Prima, spol. s r.o. proti 
rozhodnutím Rady o uložení pokut za odvysílání jednotlivých pořadů reality show 
VyVolení (2). Soud všech šest žalob zamítl, čímž potvrdil jednotlivé pokuty uložené 
Radou v celkové výši 1 100 000,- Kč  
 
 

V Praze dne 26.dubna 2007 
Václav Žák 
předseda Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání 
kontakt: info@rrtv.cz 
274 811 826 


	Tisková zpráva z 8. zasedání, konaného ve dnech 24. 4. 2007 - 25. 4. 2007 
	 
	 
	-    vydala provozovateli North Music s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve zvýšení výkonu kmitočtu Litoměřice Michalovice 99,5 MHz z 200 W na 500 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Hitrádio FM Labe 
	-    vydala provozovateli North Music s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve zvýšení výkonu kmitočtu Litoměřice Michalovice 98,3 MHz z 200 W na 500 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program Fajn North Music 
	-    udělila společnosti PK 62, a. s.,IČ26211416, Bohdalecká 6/1420, 101 00 Praha-Michle,licenci k provozování televizního vysílání programu TV LEO 1 prostřednictvím kabelových systémů 
	-   spojila podle ustanovení § 140 odst. 1 správního řádu z moci úřední věcně související řízení o žádosti společnosti FTV Prima, spol. s r. o. o změnu licenční podmínky týkající se připojovacích časů na kmitočtech sdílených s provozovateli regionálního (místního) televizního vysílání, o žádosti společnosti GENUS TV a. s. o změnu licenční podmínky týkající se připojovacích časů na kmitočtech sdílených se společností FTV Prima, spol. s r. o., o žádosti společnosti Regionální televize DAKR, s. r. o. o změnu licenční podmínky týkající se připojovacích časů na kmitočtech sdílených se společností FTV Prima, spol. s r. o., o žádosti společnosti TV LYRA s. r. o. o změnu licenční podmínky týkající se připojovacích časů na kmitočtech sdílených se společností FTV Prima, spol. s r. o., o žádosti společnosti TV MORAVA, s. r. o. o změnu licenční podmínky týkající se připojovacích časů na kmitočtech sdílených se společností FTV Prima, spol. s r. o., o žádosti společnosti TV Vřídlo s. r. o. o změnu licenční podmínky týkající se připojovacích časů na kmitočtech sdílených se společností FTV Prima, spol. s r. o. a o žádosti společnosti ZAK TV s. r. o. o změnu licenční podmínky týkající se připojovacích časů na kmitočtech sdílených se společností FTV Prima, spol. s r. o. 
	- nepřiznala regionálním provozovatelům RTA ZLÍN s.r.o., RTA JIŽNÍ ČECHY s.r.o., RTA VÝCHODNÍ ČECHY s.r.o., Studio CLIPPER s.r.o. a FATEM-TV a.s. postavení účastníka řízení 
	-   vydala provozovatelům FTV Prima, spol. s r. o., GENUS TV a. s., Regionální televize DAKR, s. r. o., 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. spočívajících ve změně licenčních podmínek týkajících se připojovacích časů na sdílených kmitočtech 
	-    prodloužila žadateli FUTURA, a.s. dle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, lhůtu k odstranění nedostatků žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím kabelových systémů o 30 dnů od doručení rozhodnutí 
	-    vydala 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 program Infokanál Žlutava 
	-    odejmula provozovateli 1.EUROPEAN TELEVISION, s.r.o. dle § 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. licenci č.j. Ru/62/05 ze dne 15. března 2005 k provozování televizního vysílání prostřednictvím družice programu 1.EVROPSKÁ TELEVIZE pro katastrální území Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie, Španělsko, Švédsko 
	-    vydala provozovateli RTA OSTRAVA s.r.o. upozornění podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. za neoznámení změny sídla společnosti a statutárního orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo;  uložila provozovateli RTA OSTRAVA s.r.o. podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000, - Kč 
	-    registrovala společnost PODA s.r.o., IČ 25816179 jako provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů; územní rozsah převzatého vysílání: Nový Bohumín, Starý Bohumín, Dubina u Ostravy, Hrabůvka, Mariánské Hory, Martinov ve Slezsku, Moravská Ostrava, Poruba, Poruba-sever, Pustkovec, Slezská Ostrava, Svinov, Třebovice ve Slezsku, Vítkovice, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou, Zábřeh-Hulváky, Zábřeh-VŽ, Bludovice, Dolní Těrlicko, Havířov-město, Horní Bludovice, Horní Těrlicko, Prostřední Bludovice, Šumbark ; programová nabídka registrované programy - televizní: české: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 Sport, TV NOVA, Prima televize, Cs Film, Galaxie Sport, O, TV NOE, TIK, zahraniční: STV 1, STV 2, JOJ, TV MARKÍZA, TA 3, Polsat, TVP 1, TVP 2, rozhlasové: české: ČRo 1 Radiožurnál, ČRo 2 Praha, ČRo 3, ČRo 4 Wave, ČRo Leonardo, ČRo Rádio Česko, ČRo D-Dur, ČRo 6, ČRo 7 Radio Praha, FREKVENCE 1, RÁDIO IMPULS 
	-    registrovala provozovateli UPC Česká republika, a.s. změnu programové nabídky dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté televizní programy: televizní české: Cinemax, Cinemax 2, DAKR, FILMBOX, GENUS TV, LYRA TV, NONSTOP KINO, RTA JIŽNÍ ČECHY, RTA JIŽNÍ MORAVA, RTA Ostrava, RTA VÝCHODNÍ ČECHY, RTA ZLÍN, TOP TV, TV MORAVA, TV Vřídlo, Vysočina TV, ZAK, televizní zahraniční: Classic FM TV, JOJ, MTV 2, MTV Base, MTV Hits, Ring TV, VH 1 Classic, Viasat Explorer, Viasat History, XXX Xtreme (s časovým rozsahem vysílání 22:00 06:00 h) 
	-    registrovala provozovateli Karneval Media s.r.o. změnu programové nabídky dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté televizní programy: televizní české: Cinemax 2, DAKR, GENUS TV, LYRA TV, RTA JIŽNÍ ČECHY, RTA JIŽNÍ MORAVA, RTA Ostrava, RTA VÝCHODNÍ ČECHY, RTA ZLÍN, TV MORAVA, TV Vřídlo, Vysočina TV, ZAK, televizní zahraniční: TV Deko, Spice (s časovým rozsahem vysílání 22:00 06:00 h) 
	-    vydala provozovateli Kabelová televize Kadaň, a.s. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 29 odst. 3. kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě změny statutárního a kontrolního orgánu do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo;  uložila provozovateli Kabelová televize Kadaň, a.s. podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1000,- Kč 
	-    vzala na vědomí oznámení provozovatelů vysílání 
	-   podala proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. dubna 2007, č.j. 7 Ca 157/2006-113, kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu 
	-   podala proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. dubna 2007, č.j. 7 Ca 165/2006-99, kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu 
	-   podala proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. dubna 2007, č.j. 10 Ca 157/2006-190, kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. 
	-   podala proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. dubna 2007, č.j. 10 Ca 156/2006-162, kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. 
	-   registrovala společnost Kabelová televize Trutnov, s.r.o., IČ 27503364, jako provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů; územní rozsah převzatého vysílání:Trutnov; programová nabídka – registrované programy - televizní: české: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 Sport, TV NOVA, Prima televize, 24.CZ, TV NOE, TOP TV, Galaxie Sport, O, CS Film, NONSTOP KINO, FILM BOX, Spektrum, Public TV, Film+, zahraniční: Eurosport, Eurosport 2, TA 3, Discovery Channel, Animal Planet, Zone Reality, Zone Romantica, Jetix, STV 1, STV 2, JOJ, TV Markíza, Hallmark, CNN, MTV Europe, National Geographic Channel, Nautik TV; rozhlasové české: ČRo 1 Radiožurnál, ČRo 2 Praha, ČRo 3 Vltava, ČRo 6, ČRo Region, ČRo 4 Wave, ČRo Leonardo, ČRo Rádio Česko, ČRo D-Dur, Rádio Impuls, Frekvence 1, Rádio Černá Hora, Hitrádio Magic 
	-    shledala při srovnávací analýze, že provozovatel Frekvence 1, a.s. odvysílal program Frekvence 1 dne 9. února 2007 v časovém úseku 0.00 -12.00 hodin na kmitočtech 102,MHz Praha, 104,5 Brno a 91,0 Ostrava v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
	-    shledala při srovnávací analýze, že provozovatel Londa, spol. s r. o., odvysílal program Rádio Impuls dne 9. února 2007 v časovém úseku 0.00 -12.00 hodin na kmitočtech 96,6 MHz Praha,  87,6 MHz Brno a 89,0 MHz  Ostrava v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
	-    shledala, že provozovatel Media Party, s.r.o. odvysílal reklamu na Kovošrot Voštice ve vysílání dne 26. února 2007 od 8.00 do 18.00 hodin na programu Rádio OK v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
	-    shledala, že provozovatel Foretník Pavel, RNDr. na programu RADIO HANÁ odvysílal část ranního vysílání Ranní Jam dne 26. února 2007 od 7.00 do 8.00 hodin v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
	-    vydala provozovateli Rádio Venkow, spol. r. o., souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně vysílacího schématu 
	-    shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořad Reportéři ČT, respektive reportáž Jak se žije v Čunkově kontejneru, dne 27. listopadu 2006 od 21.35 hod. na programu ČT1 v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
	-    zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním programové upoutávky na pořad Na vlastní oči dne 24. října 2006 ve 20.31 hod. na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů 
	-   zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Na vlastní oči, obsahujícím reportáž Válečné sestry, dne 25. října 2006 ve 21.20 hod. na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů 
	-   zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Na vlastní oči, konkrétně reportáže Válečné sestry dne 25. října 2006 ve 21.20 hod. na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby vystavené těžkému duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost 
	-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že označení sponzora SUZUKI, produkt Grand Vitara (sponzor reklamní znělky, mutace 1) vysílané premiérově dne 15.února 2007 v 19:44:38 hodin na programu ČT1 bylo neoddělenou reklamou 
	-   zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že označení sponzora VODAFONE (sponzor reklamní znělky, mutace 24) vysílané premiérově dne 1.února 2007 v 18:59:43 hodin na programu Prima televize bylo neoddělenou reklamou 
	-   zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že označení sponzora VODAFONE (sponzor reklamní znělky, mutace 25) vysílané premiérově dne 1.února 2007 v 19:59:43 hodin na programu Prima televize bylo neoddělenou reklamou 
	-   zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že označení sponzora VODAFONE (sponzor reklamní znělky, mutace 26) vysílané premiérově dne 1.února 2007 ve 20:19:48 hodin na programu Prima televize bylo neoddělenou reklamou 
	-   zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že označení sponzora VODAFONE (sponzor reklamní znělky, mutace 27) vysílané premiérově dne 1.února 2007 ve 20:50:24 hodin na programu Prima televize bylo neoddělenou reklamou 
	-   zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že označení sponzora VODAFONE (sponzor reklamní znělky, mutace 28) vysílané premiérově dne 1.února 2007 v 15:26:32 hodin na programu Prima televize bylo neoddělenou reklamou 
	-   zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že označení sponzora VODAFONE (sponzor reklamní znělky, mutace 29) vysílané premiérově dne 1.února 2007 ve 23:31:03 hodin na programu Prima televize bylo neoddělenou reklamou 
	-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v označení sponzora pořadu Četnické humoresky (sponzor Zelený bod, mutace 1) dne 23.února 2007 ve 20:01:38 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
	-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v označení sponzora pořadu Četnické humoresky (sponzor Zelený bod, mutace 2) dne 23.února 2007 ve 21:30:17 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
	-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v označení sponzora počasí (sponzor Zelený bod, mutace 1) dne 2.února 2007 v 17:55:02 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
	-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v označení sponzora počasí (sponzor Zelený bod, mutace 2) dne 4.února 2007 v 17:55:02 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
	-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v označení sponzora počasí (sponzor Zelený bod, mutace 3) dne 6.února 2007 v 17:55:02 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
	-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v označení sponzora počasí (sponzor Zelený bod, mutace 4) dne 14.února 2007 v 17:55:01 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
	-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v označení sponzora počasí (sponzor Zelený bod, mutace 5) dne 16.února 2007 v 17:55:01 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
	-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v označení sponzora počasí (sponzor Zelený bod, mutace 6) dne 18.února 2007 v 17:55:01 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
	-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v označení sponzora počasí (sponzor časopis Euro, mutace 6) dne 15.února 2007 ve 23:25:43 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
	-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v označení sponzora počasí (sponzor časopis Euro, mutace 7) dne 19.února 2007 ve 23:02:41 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
	-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v označení sponzora počasí (sponzor časopis Euro, mutace 8) dne 26.února 2007 ve 23:04:57 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
	-   zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v označení sponzora počasí (sponzor MediPharma Cosmetics, produkt Doliva, mutace 2) dne 1.února 2007 v 19:24:29 hodin na programu Prima televize nebyl identifikován sponzor  
	-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v označení sponzora upoutávky (sponzor Magnesia, mutace 22) dne 5.února 2007 v 15:57:17 hodin na programu ČT2 nebyl identifikován sponzor  
	-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v označení sponzora upoutávky (sponzor Magnesia, mutace 23) dne 9.února 2007 v 19:37:21 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
	-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v označení sponzora upoutávky (sponzor Magnesia, mutace 24) dne 9.února 2007 ve 12:30:48 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
	-   zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v označení sponzora pořadu Denik Ostravaka (sponzor Radegast, mutace 14) dne 13.února 2007 ve 21:47:24 hodin na programu ČT1 nebyl identifikován sponzor  
	-   zahájila se společností FF Servis spol. s.r.o., Rádiová 7, 102 31 Praha 10 , zadavatelem teleshoppingu s názvem Fit balíček pro zdravé klouby, správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit jeho odvysíláním dne 11. února 2007 ve 13:28:32 hod. na programu TOP TV   
	- zahájila se společností FF Servis spol. s.r.o., zadavatelem teleshoppingu s názvem Fit balíček pro zdravé klouby, správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5d odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit jeho odvysíláním dne 11. února 2007 ve 13:28:32 hod. na programu TOP TV  
	-  žádá provozovatele United Teleshop s.r.o. o sdělení, kdo je zadavatelem a zpracovatelem teleshoppingu s názvem Fit balíček pro zdravé klouby odvysílaného dne 11. února 2007 ve13:28:32 hod. na programu TOP TV 
	-   zahájila se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jako zadavatelem reklamy na produkt Volejte od pátku do neděle zdarma v pevné a mobilní síti O2 vysílaným v době od 1.11. do 29.12.2006 na programech ČT1, NOVA a Prima televize, správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. 
	-   zastavila správní řízení s provozovatelem Česká televize vedené ve věci Rpo/16/05 pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním neoddělené reklamy Wobenzym - dárek který pomáhá, dne 30.11.2004 ve 12.30 hod. na programu ČT1, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo a tím odpadl důvod správního řízení 
	-   zastavila správní řízení s provozovatelem Česká televize  vedené ve věci Rpo/136/04 pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním reklamy dne 7.10.2004 v 11.20 hod. na programu ČT2, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo a tím odpadl důvod správního řízení 
	-   zastavila správní řízení s provozovatelem Česká televize vedené ve věci Rpo/137/04 pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním reklamy na Reader´s Digest Výběr dne 31.10.2004 v 9:45 hod. na programu ČT1, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo a tím odpadl důvod správního řízení 
	-   zastavila správní řízení s provozovatelem Česká televize vedené ve věci Rpo/138/04 pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním neoddělené reklamy na týdeník STORY dne 7.10.2004 v 12:29 hod. na programu ČT1, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo a tím odpadl důvod správního řízení 
	-   zastavila správní řízení s provozovatelem Česká televize  vedené ve věci Rpo/141/04 pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním neoddělené reklamy na časopis Lidé a země ze dne 9.9.2004 ve 20:50 hod. na programu ČT2, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo a tím odpadl důvod správního řízení 
	-   zastavila správní řízení s provozovatelem Česká televize  vedené ve věci Rpo/142/04 pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním neoddělené reklamy na časopis MAMINKA ze dne 7.9.2004 v 12:29 hod. na programu ČT1, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo a tím odpadl důvod správního řízení 
	-   zastavila správní řízení s provozovatelem Česká televize vedené ve věci Rpo/139/04 pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním neoddělené reklamy ve znění ve znění TRACHEA převleky vaši kuchyně dne21.9.2004 v 17:55 hodin na programu ČT1 , neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo a tím odpadl důvod správního řízení 
	-   zastavila správní řízení s provozovatelem Česká televize  vedené ve věci Rpo/142/04 pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním neoddělené reklamy na Wella Systém Profesional ze dne 8.9.2004 v 21:10 hod. na programu ČT1, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo a tím odpadl důvod správního řízení 
	-   zastavila správní řízení s provozovatelem Česká televize vedené ve věci Rpo/142/04 pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním neoddělené reklamy na časopis VTM Science ze dne 2.9.2004 ve 20:01 hod. na programu ČT2, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo a tím odpadl důvod správního řízení 
	-   uložila provozovateli CET 21 spol. s r. o. v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení § 49 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 12. listopadu 2006 na programu Nova v pořadu Česko hledá Superstar III, v čase 20:00 hod. – 21:45 hod., nedodržel 20 minutový odstup mezi dvěma po sobě následujícími přerušeními pořadu reklamou. Současně  uložila v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. účastníkovi řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun) 
	-    zastavila se společností AZ MEDIA, s.r.o. správní řízení pro možné porušení ust. § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit neposkytnutím Radou vyžádaného záznamu pořadů vysílaných na programu brněnská 1 dne 12. října 2006 v období od 21.00 do 24.00, neboť v daném případě nebylo prokázáno, že došlo k porušení zákona 
	-   rozhodla dle § 140 odst. 3 správního řádu z důvodu urychlení správního řízení vedeného pro možné porušování licenčních podmínek od 1. ledna 2007 o vyloučení řízení s těmito účastníky: GENUS TV, a.s., Regionální televize DAKR, spol. s r.o., TV LYRA spol. s r.o., TV Vřídlo, spol. s r.o., ZAK TV, spol. s r.o., TV MORAVA, spol. s r.o., a o jejich možném porušení licenčních podmínek bude rozhodovat samostatně 
	-   vydala provozovateli GENUS TV, a.s. upozornění na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil v době od 1. ledna do 23. ledna 2007 zejména tím, že nedodržoval časový rozsah vysílání jakož i vysílací schéma stanovené rozhodnutím Rady ze dne 12. března 1995 č.j. Ru/35/96 v platném znění 
	-   vydala provozovateli Regionální televize DAKR, s.r.o. upozornění na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil v době od 1. ledna do 23. ledna 2007 zejména tím, že nedodržoval časový rozsah vysílání stanovený rozhodnutím Rady ze dne 8. prosince 1994 č.j. Ru/141/94 v platném znění 
	-   vydala provozovateli TV LYRA s.r.o. upozornění na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil v době od 1. ledna do 23. ledna 2007 zejména tím, že nedodržoval časový rozsah vysílání jakož i vysílací schéma stanovené rozhodnutím Rady ze dne 21. října 1997 č.j. Ru/212/97 v platném znění 
	-   vydala provozovateli ZAK TV s.r.o. upozornění na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil v době od 1. ledna do 23. ledna 2007 zejména tím, že nedodržoval časový rozsah vysílání jakož i programové schéma stanovené rozhodnutím Rady ze dne 17. prosince 1996 č.j. Ru/32/97 v platném znění 
	-   vydala provozovateli TV MORAVA, s.r.o. upozornění na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil v době od 1. ledna do 23. ledna 2007 zejména tím, že nedodržoval časový rozsah vysílání stanovený rozhodnutím Rady ze dne 1. července 1999 č.j. Ru/196/99 v platném znění 
	-   zastavila s provozovatelem TV Vřídlo s.r.o. správní řízení vedené z moci úřední pro možné porušování licenčních podmínek od 1. ledna 2007, neboť skutek se neprokázal, čímž odpadl důvod řízení 
	-   vydala provozovateli BROAD ROAD a.s., souhlas ke změně licenčních podmínek podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v zařazení převzatého vysílání programu O na program TV Metropol v maximálním časovém rozsahu mezi 22.00 a 8.00 hodinou s platností od 1. května 2007 
	-    vzala na vědomí informace ČTÚ o vydání individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby 
	-    vzala na vědomí zprávu společnosti Czech Digital Group, a.s. o průběhu vysílání v systému DVBT ve 4. čtvrtletí 2006 
	-   schvaluje text odpovědi Stálé komisi pro sdělovací prostředky PSP ČR k jejímu usnesení ze dne 10.4.2007  
	 
	 





