
Tisková zpráva z 11. zasedání, konaného ve dnech 12. 6. 2007 - 13. 6. 2007 

- shledala, že provozovatel František Vostál, s r.o., odvysílal program Hitrádio Vysočina 
94,3 FM v kontrolovaných dnech 26. a 28. dubna 2007 v souladu s licenčními 
podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb. 
- shledala, že provozovatel Rádio Černá Hora, s.r.o odvysílal program RADIO ČERNÁ 
HORA v kontrolovaných dnech 26. a 29. června 2007 v souladu s licenčními 
podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb. 
- shledala, že provozovatel Fajront BS, s r.o., odvysílal program Radio Hey 
v kontrolovaném dni 28. března 2007 v souladu s licenčními podmínkami a zákonem 
č. 231/2001 Sb. 
- nevydala provozovateli NorthMusic, s.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 licenčních podmínek, a to vysílacího schématu a přejímání kompletního 
programu Hitrádio FM Most 
- zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Horem pádem dne 1. ledna 2007 ve 20.00 hod. na programu ČT1 se mohl 
dopustit porušení povinnosti nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují 
vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu 
nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin 
druhého dne 
- zahájila 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 Horem pádem dne 1. ledna 2007 ve 20.00 hod. na programu ČT1 se mohl 
dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 6.00 hodin do 22.00 hodin pořady a 
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých  
- vzala na vědomí zprávu o analýze dílu seriálu Letiště odvysílaného dne 8. listopadu 
2006 od 20.00 hod. na programu Prima televize provozovatele FTV Prima, spol. s r. o. 
- zahájila s provozovatelem CET21 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 
reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Televizní noviny dne 11. května 
2007 od 19.30 hod. na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti 
bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo 
duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost 
- zahájila s provozovatelem CET21 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 
reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Televizní noviny dne 12. května 
2007 od 19.30 hod. na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti 
bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo 
duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
- zahájila s provozovatelem CET21 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 
reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Televizní noviny dne 13. května 
2007 od 19.30 hod. na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti 
bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo 
duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
- zahájila s provozovatelem CET21 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 
reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Televizní noviny dne 20. května 



2007 od 19.30 hod. na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti 
bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo 
duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
- zahájila s provozovatelem CET21 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 
reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Televizní noviny dne 21. května 
2007 od 19.30 hod. na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti 
bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo 
duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
- zahájila s provozovatelem CET21 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 
reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Televizní noviny dne 22. května 
2007 od 19.30 hod. na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti 
bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo 
duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Události dne 11. května 2007 
od 19.00 hod. na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně 
nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu 
utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Události dne 12. května 2007 
od 19.00 hod. na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně 
nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu 
utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Události dne 13. května 2007 
od 19.00 hod. na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně 
nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu 
utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Události dne 14. května 2007 
od 19.00 hod. na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně 
nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu 
utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Události dne 15. května 2007 
od 19.00 hod. na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně 
nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu 
utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Události dne 18. května 2007 
od 19.00 hod. na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně 
nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu 
utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 



reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Události dne 21. května 2007 
od 19.00 hod. na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně 
nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu 
utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu 1.zprávy dne 
11. května 2007 od 19.00 hod. na programu Prima televize se mohl dopustit porušení 
povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému 
tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu 1.zprávy dne 
12. května 2007 od 19.00 hod. na programu Prima televize se mohl dopustit porušení 
povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému 
tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu 1.zprávy dne 
13. května 2007 od 19.00 hod. na programu Prima televize se mohl dopustit porušení 
povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému 
tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu 1.zprávy dne 
14. května 2007 od 19.00 hod. na programu Prima televize se mohl dopustit porušení 
povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému 
tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu 1.zprávy dne 
15. května 2007 od 19.00 hod. na programu Prima televize se mohl dopustit porušení 
povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému 
tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu 1.zprávy dne 
17. května 2007 od 19.00 hod. na programu Prima televize se mohl dopustit porušení 
povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému 
tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu 1.zprávy dne 
18. května 2007 od 19.00 hod. na programu Prima televize se mohl dopustit porušení 
povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému 
tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost 
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu 1.zprávy dne 
21. května 2007 od 19.00 hod. na programu Prima televize se mohl dopustit porušení 
povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému 
tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost 



- zahájila s provozovatelem CET21 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 
reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Na vlastní oči dne 16. května 
2007 od 21.20 hod. na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti 
bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo 
duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Krimi live dne 
17. května 2007 od 21.15 hod. na programu Prima televize se mohl dopustit porušení 
povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému 
tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
- zahájila s provozovatelem CET21 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 
reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Na vlastní oči dne 20. května 
2007 od 22.30 hod. na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti 
bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo 
duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
- zahájila s provozovatelem CET21 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 
reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Televizní noviny dne 10. května 
2007 od 19.30 hod. na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti 
bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo 
duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost 
- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Události dne 10. května 2007 
od 19.00 hod. na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně 
nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu 
utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu 1.zprávy dne 
10. května 2007 od 19.00 hod. na programu Prima televize se mohl dopustit porušení 
povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému 
tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Otázky Václava Moravce – 
2. část dne 20. května 2007 od 13.05 hod. na programu ČT24 se mohl dopustit 
porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené 
těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
- požádala v souladu s § 7a odst. 4 a 5 zákona č. 40/1995 Sb. šiřitele programu TOP 
TV, kterým je United Teleshop s.r.o., aby sdělil údaje o zpracovateli a zadavateli 
teleshoppingu na produkty Prostavol a Vasoplex 
- zahájila se společností T-Mobile Czech Republic a.s. jako zadavatelem reklamy na 
produkt Cestovatel (mutace 1,2,3) vysílané v lednu 2007 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. 
- 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 (produkt Sunar Premium, mutace 1) dne 1. března 2007 
v 06:07:43 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 pořadu Dopravní dispečink (produkt Sunar Premium, mutace 1) 
dne 1. března 2007 v 06:26:37 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 Dobré ráno (produkt Sunar Premium, mutace 2) dne 
12. března 2007 v 06:36:18 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 pořadu Velmi křehké vztahy (produkt Apetito 
Dobrá kuchyně, mutace 1) dne 1. března 2007 ve 20:00:04 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 počasí (produkt Real Chlorax, mutace 1) dne 1. března 2007 
v 17:57:17 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 pořadu Velmi křehké vztahy (produkt Apetito 
Dobrá kuchyně, mutace 2) dne 1. března 2007 ve 20:18:57 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 pořadu Večerníček (produkt Bobík Milk Drink, mutace 1) dne 
1. března 2007 v 18:45:12 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 Večerníček (produkt Bobík Milk Drink, mutace 2) dne 
1.března 2007 v 18:54:22 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 pořadu Velmi křehké vztahy (produkt Apetito 
Dobrá kuchyně, mutace 4) dne 1. března 2007 ve 21:07:09 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 pořadu Simpsonovi (produkt Ovocné nápoje Simpsonovi, 
mutace 1) dne 1. března 2007 v 19:30:12 hodin na programu ČT2 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 pořadu Chirurgové (produkt Apetito Dobrá 
kuchyně, mutace 5) dne 4. března 2007 ve 22:31:02 hodin na programu Prima televize 
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 pořadu Chirurgové (produkt Apetito Dobrá 
kuchyně, mutace 6) dne 4. března 2007 ve 23:20:04 hodin na programu Prima televize 
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 pořadu Letiště (produkt Apetito Dobrá kuchyně, 
mutace 7) dne 7. března 2007 ve 20:00:03 hodin na programu Prima televize 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 pořadu Letiště (produkt Apetito Dobrá kuchyně, 
mutace 8) dne 7. března 2007 ve 20:17:04 hodin na programu Prima televize 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 pořadu Letiště (produkt Apetito Dobrá kuchyně, 
mutace 9) dne 7. března 2007 ve 21:06:22 hodin na programu Prima televize 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 časomíry (sponzor IDNES.CZ) dne 15. března 
2007 v 18:59:42 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 pořadu Četnické humoresky (sponzor Zelený bod, mutace 3) 
dne 23. března 2007 ve 20:02:29 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 4) 
dne 23. března 2007 ve 21:21:21 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 pořadu Kouzelná školka (produkt BeBe Brumík, mutace 1) dne 
26. března 2007 v 16:00:00 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 Kouzelná školka (produkt BeBe Brumík, mutace 2) dne 
26.března 2007 v 16:28:09 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 pořadu Jste to, co jíte (sponzor časopis Dieta, 
mutace 8) dne 28.března 2007 ve 21:33:44 hodin na programu Prima televize nebyl 
identifikován sponzor  
- udělila provozovateli Česká televize pokutu dle § 60 odst. 1 písm. l) zákona 
č. 231/2001 Sb. ve výši 450 000 Kč,- pro nedodržení povinnosti stanovené pro vysílání 
reklam, teleshoppingu a sponzorovaných pořadů spočívající v překročení hodinového 
limitu reklamy dne 21. prosince 2006 v době od 21.00 do 22.00 hodin na programu ČT 1 
o 45 sekund. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s ustanovením § 79 
odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uhradit paušální částku nákladů 
správního řízení ve výši 1.000,- Kč 
- zastavila správní řízení s provozovatelem, Česká televize, vedené ve věci 
Rpo/105/05/2959 pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním neoddělené reklamy na kečup OTMA od HAME 
ze dne 26.7.2004 ve 19:00 hod. na programu ČT1, neboť nebylo prokázáno, že 
k porušení zákona došlo a tím odpad důvod správního řízení 
- zastavila správní řízení s provozovatelem, Česká televize, vedené ve věci 
Rpo/120/04/220 pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 



ke kterému mělo dojít odvysíláním neoddělené reklamy na koupelny SIKO ze dne 
17.8.2004 v 19:43 hod. na programu ČT1, neboť nebylo prokázáno, že k porušení 
zákona došlo a tím odpad důvod správního řízení 
- zastavila správní řízení s provozovatelem, Česká televize, vedené ve věci 
Rpo/119/04/172 pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
ke kterému mělo dojít odvysíláním neoddělené reklamy na Zlaté stránky ze dne 
12.8.2004 v 22:30 hod. na programu ČT1, neboť nebylo prokázáno, že k porušení 
zákona došlo a tím odpad důvod správního řízení 
- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona 
č. 231/2001 Sb. na porušení § 53 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, že dne 2. prosince 2006 ve 18:59:42 hodin na programu Prima televize odvysílal 
označení sponzora Deník (sponzor pořadu, mutace 1), kterým byl sponzorován 
zpravodajský pořad. Současně Rada ukládá v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů 
správního řízení ve výši 1.000,- Kč 
- vydala provozovateli Česká televize, upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 
Sb. na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, 
že dne 15. února 2007 v čase 19:44:38 hodin na programu ČT 1 odvysílal označení 
sponzora reklamní znělky (SUZUKI, produkt Grand Vitara, mutace 1), které bylo 
neoddělenou reklamou. Současně Rada ukládá v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů 
správního řízení ve výši 1.000,- Kč 
- spojila správní řízení sp. zn. 2007/311/vav/FTV a 2007/326-331/vav/FTV vedené pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb 
- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona 
č. 231/2001 Sb. na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že dne 29. ledna 2007 v čase 20:47:21 hodin na programu Prima televize 
odvysílal označení sponzora reklamní znělky (GE Money Bank, produkt Hypotéky 
mutace 1), které bylo neoddělenou reklamou 
- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona 
č. 231/2001 Sb. na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že dne 1. února 2007 v čase 18:59:43 hodin na programu Prima televize 
odvysílal označení sponzora reklamní znělky (VODAFONE, mutace 24), které bylo 
neoddělenou reklamou 
- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona 
č. 231/2001 Sb. na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že dne 1. února 2007 v čase 19:59:43 hodin na programu Prima televize 
odvysílal označení sponzora reklamní znělky (VODAFONE, mutace 25), které bylo 
neoddělenou reklamou 
- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona 
č. 231/2001 Sb. na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že dne 1. února 2007 v čase 20:19:48 hodin na programu Prima televize 
odvysílal označení sponzora reklamní znělky (VODAFONE, mutace 26), které bylo 
neoddělenou reklamou 
- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona 
č. 231/2001 Sb. na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že dne 1. února 2007 v čase 20:50:24 hodin na programu Prima televize 
odvysílal označení sponzora reklamní znělky (VODAFONE, mutace 27), které bylo 
neoddělenou reklamou 
- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona 
č. 231/2001 Sb. na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že dne 1. února 2007 v čase 15:26:32 hodin na programu Prima televize 



odvysílal označení sponzora reklamní znělky (VODAFONE, mutace 28), které bylo 
neoddělenou reklamou 
- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona 
č. 231/2001 Sb. na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že dne 1. února 2007 v čase 23:31:03 hodin na programu Prima televize 
odvysílal označení sponzora reklamní znělky (VODAFONE, mutace 29), které bylo 
neoddělenou reklamou 
- vyzvala provozovatele Josefa Hejla , aby ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy odstranil 
nedostatky žádosti tak, že doplní údaje potřebné pro hodnocení kritérií podle ustanovení 
§ 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 
- vydala souhlas k odeslání kmitočtu Zlín 105,4 MHz / 200 W a Kroměříž 93,1 MHz / 
100 W na ČTÚ ke koordinaci 
- přerušila s provozovatelem Josefem Hejlem řízení o změně souboru technických 
parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Zlín 105,4 MHz 
/ 200 W a Kroměříž 93,1 MHz / 100 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce 
podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterou je koordinace 
kmitočtu na ČTÚ a z důvodu odstranění nedostatku v žádosti podle § 21 odst. 3 zák. 
č. 231/2001 Sb. 
- konstatovala, že na svém 9. zasedání hlasovala o zastavení řízení s provozovatelem 
Definitely s. r. o. o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání 
na základě mylné informace o datu doručení doplnění žádosti, a to v důsledku 
stěhování sídla Rady 
- neudělila provozovateli Definitely s. r. o. souhlas ke změně souboru technických 
parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Kroměříž-
sladovna 93,1 MHz / 150W, Zlín-Jižní svahy 105,4 MHz / 300W, Valašské Meziříčí-
Strážka 102,9 MHz / 100W z důvodu nesouhlasného stanoviska ČTÚ  
- vyzvala podle § 14 odst. 5) zákona č. 231/2001 Sb. žadatele EVROPA 2, spol. s r. o. a 
Eleanes s.r. o. k odstranění nedostatků žádosti a stanovila lhůtu k jejich odstranění 
do 15 dnů od doručení výzvy 
- vyzvala podle § 14 odst. 5) zákona č. 231/2001 Sb. žadatele Eleanes s. r. o. 
k odstranění nedostatků žádosti a stanovuje lhůtu k jejich odstranění do 15 dnů od 
doručení výzvy 
- vyzvala podle § 14 odst. 5) zákona č. 231/2001 Sb. žadatele JUKE BOX, spol. s r.o., 
EVROPA 2, spol. s r. o. a Radiospol s. r. o. k odstranění nedostatků žádosti a stanovila 
lhůtu k jejich odstranění do 15 dnů od doručení výzvy 
- vyzvala podle § 14 odst. 5) zákona č. 231/2001 Sb. žadatele Rádio Pálava s. r. o., 
EVROPA 2, spol. s r. o., a Radiospol s. r. o. k odstranění nedostatků žádosti a stanovila 
lhůtu k jejich odstranění do 15 dnů od doručení výzvy 
- vyzvala podle § 14 odst. 5) zákona č. 231/2001 Sb. žadatele Česká rozhlasová s. r. o., 
k odstranění nedostatků žádosti a stanovila lhůtu k jejich odstranění do 15 dnů od 
doručení výzvy 
- vyzvala podle § 14 odst. 5) zákona č. 231/2001 Sb. žadatele Česká rozhlasová s. r. o., 
RADIO BONTON a. s., a COUNTRY RADIO k odstranění nedostatků žádosti a 
stanovila lhůtu k jejich odstranění do 15 dnů od doručení výzvy 
- vzala na vědomí, že žádost účastníka licenčního řízení Broadcast Media s. r. o. 
nevykazuje podle § 14 odst. 5) zákona č. 231/2001 Sb. žádné nedostatky. 
- vyzvala podle § 14 odst. 5) zákona č. 231/2001 Sb. žadatele JUKE BOX, spol. s r. o., 
EVROPA 2, spol. s r. o. a Fill radio s. r. o. k odstranění nedostatků žádosti a stanovila 
lhůtu k jejich odstranění do 15 dnů od doručení výzvy 
-  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 20 dnů od obdržení 
rozhodnutí 
- udělila provozovateli RADIO CRYSTAL 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 
- udělila provozovateli Radio Dragon 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 zakladatelské listiny 
- udělila provozovateli RADIO LIFE 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 zakladatelské listiny 
- udělila provozovateli Definitely 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 
- udělila provozovateli ESA - rádio, 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 
- udělila provozovateli EN - DAXI, 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 
- udělila provozovateli MEDIA Party spol. 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 
- udělila provozovateli RADIO METUJE, 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 
- udělila provozovateli Rádio Venkow 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 
- udělila provozovateli Rádio Děčín 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 
- udělila provozovateli ELDORADIO 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 
- udělila provozovateli Radio Šumava 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 zakladatelské listiny 
- udělila provozovateli RADIO FAKTOR 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 zakladatelské listiny 
- vydala provozovateli BROAD ROAD a. s. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání dle § 21 odst. 1, písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně 
územního rozsahu vysílání: Praha v rozsahu katastrálních území Benice, Běchovice, 
Bohnice, Braník, Břevnov, Březiněves, Bubeneč, Čakovice, Černý Most, Čimice, 
Dejvice, Dolní Chabry, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Ďáblice, Háje, Hájek 
u Uhříněvsi, Hloubětín, Hlubočepy, Hodkovičky, Holešovice, Holyně, Horní Měcholupy, 
Horní Počernice, Hostavice, Hostivař, Hradčany, Hrdlořezy, Chodov, Cholupice, 
Jinonice, Josefov, Kamýk, Karlín, Kbely, Klánovice, Kobylisy, Koloděje, Kolovraty, 
Komořany, Košíře, Královice, Krč, Křeslice, Kunratice, Kyje, Lahovice, Letňany, Lhotka, 
Libeň, Liboc, Libuš, Lipany, Lipence, Lochkov, Lysolaje, Malá Chuchle, Malá Strana, 
Malešice, Michle, Miškovice, Modřany, Motol, Nebušice, Nedvězí u Říčan, Nové Město, 



Nusle, Petrovice, Písnice, Pitkovice, Podolí, Prosek, Přední Kopanina, Radlice, Radotín, 
Ruzyně, Řeporyje, Řepy, Satalice, Sedlec, Slivenec, Smíchov, Sobín, Staré Město, 
Stodůlky, Strašnice, Střešovice, Střížkov, Suchdol, Šeberov, Štěrboholy, Točná, Troja, 
Třebonice, Třeboradice, Uhříněves, Újezd nad Lesy, Újezd u Průhonic, Veleslavín, 
Velká Chuchle, Vinohrady, Vinoř, Vokovice, Vršovice, Vysočany, Vyšehrad, Záběhlice, 
Zadní Kopanina, Zbraslav, Zličín, Žižkov 
- vydala provozovateli ESA rádio, s. r. o. upozornění podle § 59 odst. 1 zákona 
č. 231/2001 Sb.na porušení ustanovení § 21 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající 
v nedodržení lhůty pro předložení dokladů o schválených změnách, které se zapisují do 
obchodního rejstříku a uložila provozovateli podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit 
paušální částku nákladů řízení ve výši 1000,-Kč 
- vydala provozovateli Mimoňská komunální a. s. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona 
č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. za neoznámení 
změny ve složení statutárního a kontrolního orgánu ve stanovené lhůtě a uložila 
provozovateli podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení 
ve výši 1.000,- Kč 
- zastavila s provozovatelem RTA ZLÍN, s. r. o. správní řízení dle § 66 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 500/2004 Sb. ve věci žádostí o změnu licence spočívajících v převodu 85% 
obchodního podílu a 100% obchodního podílu pana Kamila Spáčila na třetí osobu, 
neboť žádosti se staly zjevně bezpředmětné 
- vyzvala účastníky řízení CITY MULTIMEDIA s r. o., COUNTRY RADIO s. r. o., JOE 
Media s. r. o. a M-Publicity s. r. o. k doplnění žádostí o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru 
technických parametrů Benešov - Kozmice 89,3 MHz / 5 kW, popřípadě k oznámení 
změn, k nimž došlo od doby podání žádosti, vyjma programových prvků žádostí 
- vzala na vědomí Informaci o stavu novelizace směrnice o televizi bez hranic 
- rozhodla na základě podnětů analyzovat pořady: 

- Česká televize; informování o rozhodnutí soudu z května 2007, který údajně zrušil 
rozhodnutí o odvolání 6 tehdejších členů Rady v dubnu 2003 
- Česká televize / ČT1; pořad Otázky Václava Moravce ze dne 3. června 2007 
k problematice radarové základny v ČR 
- Česká televize / ČT1; reportáž Léčebné postupy šoféra autobusu v pořadu Reportéři 
ČT ze dne 7. května 2007 
- CET 21 spol. s r.o. / Nova; reportáž Posvěcený únos v pořadu Na vlastní oči ze dne 
2. května 2007 
- Česká televize / ČT1; násilí ve filmu Bolero, který byl vysílán 20. května 2007 od 
21.10 hod. 
- Česká televize /ČT1; informace o demonstraci proti radarové základně v pořadu 168 
hodin ze dne 27. května 2007 
- Český rozhlas / Čro 1 - Radiožurnál; příspěvek, jehož obsah se týkal Jiřího Čunka, 
ze dne 2. dubna 2007 
- FTV Prima s.r.o. / Prima televize; reklama na povzbuzující přípravek Clavin 
- Česká televize; označování odpůrců instalace amerického radaru ve zpravodajství 
- CET 21 spol. s r.o. / Nova; reklama na půjčku Provident Financial 
- Česká televize; informování o tzv. „Uzamčení země Valašské na 100 roků“ ve 
zpravodajství 

- přerušila s přihlašovatelem COMA s. r. o. dle § 64 odst. 1, písm. a) zákona 
č. 500/2004 Sb., řízení o registraci a vyzvala ho dle § 28 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 
k odstranění vad přihlášky k registraci ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy 



- přerušila s žadatelem ATV CZ, s. r. o. dle § 14 odst. 5) zákona č. 231/2001 Sb. řízení 
o udělení licence k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů a vyzvala ho k odstranění nedostatků žádosti ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí 
výzvy 
- nařídila s žadatelem MEROVINGIAN s. r. o. ústní jednání dle § 25 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb. ve věci žádosti o udělení licence k provozování televizního vysílání 
programu R1 šířeného prostřednictvím družice 
 
 

V Praze dne 14. června 2007 
Václav Žák 
předseda Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání 
kontakt: info@rrtv.cz 
274 813 830 


	Tisková zpráva z 11. zasedání, konaného ve dnech 12. 6. 2007 - 13. 6. 2007 
	- shledala, že provozovatel František Vostál, s r.o., odvysílal program Hitrádio Vysočina 94,3 FM v kontrolovaných dnech 26. a 28. dubna 2007 v souladu s licenčními podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb. 
	- shledala, že provozovatel Rádio Černá Hora, s.r.o odvysílal program RADIO ČERNÁ HORA v kontrolovaných dnech 26. a 29. června 2007 v souladu s licenčními podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb. 
	- shledala, že provozovatel Fajront BS, s r.o., odvysílal program Radio Hey v kontrolovaném dni 28. března 2007 v souladu s licenčními podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb. 
	- nevydala provozovateli NorthMusic, s.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 licenčních podmínek, a to vysílacího schématu a přejímání kompletního programu Hitrádio FM Most 
	- zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Horem pádem dne 1. ledna 2007 ve 20.00 hod. na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin druhého dne 
	- zahájila 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 Horem pádem dne 1. ledna 2007 ve 20.00 hod. na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 6.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých  
	- vzala na vědomí zprávu o analýze dílu seriálu Letiště odvysílaného dne 8. listopadu 2006 od 20.00 hod. na programu Prima televize provozovatele FTV Prima, spol. s r. o. 
	- zahájila s provozovatelem CET21 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Televizní noviny dne 11. května 2007 od 19.30 hod. na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost 
	- zahájila s provozovatelem CET21 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Televizní noviny dne 12. května 2007 od 19.30 hod. na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
	- zahájila s provozovatelem CET21 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Televizní noviny dne 13. května 2007 od 19.30 hod. na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
	- zahájila s provozovatelem CET21 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Televizní noviny dne 20. května 2007 od 19.30 hod. na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
	- zahájila s provozovatelem CET21 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Televizní noviny dne 21. května 2007 od 19.30 hod. na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
	- zahájila s provozovatelem CET21 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Televizní noviny dne 22. května 2007 od 19.30 hod. na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
	- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Události dne 11. května 2007 od 19.00 hod. na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
	- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Události dne 12. května 2007 od 19.00 hod. na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
	- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Události dne 13. května 2007 od 19.00 hod. na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
	- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Události dne 14. května 2007 od 19.00 hod. na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
	- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Události dne 15. května 2007 od 19.00 hod. na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
	- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Události dne 18. května 2007 od 19.00 hod. na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
	- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Události dne 21. května 2007 od 19.00 hod. na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
	- zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu 1.zprávy dne 11. května 2007 od 19.00 hod. na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
	- zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu 1.zprávy dne 12. května 2007 od 19.00 hod. na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
	- zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu 1.zprávy dne 13. května 2007 od 19.00 hod. na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
	- zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu 1.zprávy dne 14. května 2007 od 19.00 hod. na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
	- zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu 1.zprávy dne 15. května 2007 od 19.00 hod. na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
	- zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu 1.zprávy dne 17. května 2007 od 19.00 hod. na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
	- zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu 1.zprávy dne 18. května 2007 od 19.00 hod. na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost 
	- zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu 1.zprávy dne 21. května 2007 od 19.00 hod. na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost 
	- zahájila s provozovatelem CET21 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Na vlastní oči dne 16. května 2007 od 21.20 hod. na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
	- zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Krimi live dne 17. května 2007 od 21.15 hod. na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
	- zahájila s provozovatelem CET21 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Na vlastní oči dne 20. května 2007 od 22.30 hod. na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
	- zahájila s provozovatelem CET21 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Televizní noviny dne 10. května 2007 od 19.30 hod. na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost 
	- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Události dne 10. května 2007 od 19.00 hod. na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
	- zahájila s provozovatelem FTV Prima, 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 reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu 1.zprávy dne 10. května 2007 od 19.00 hod. na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
	- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáže o případu týraného chlapce v Kuřimi v pořadu Otázky Václava Moravce – 2. část dne 20. května 2007 od 13.05 hod. na programu ČT24 se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost  
	- požádala v souladu s § 7a odst. 4 a 5 zákona č. 40/1995 Sb. šiřitele programu TOP TV, kterým je United Teleshop s.r.o., aby sdělil údaje o zpracovateli a zadavateli teleshoppingu na produkty Prostavol a Vasoplex 
	- zahájila se společností T-Mobile Czech Republic a.s. jako zadavatelem reklamy na produkt Cestovatel (mutace 1,2,3) vysílané v lednu 2007 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. 
	- 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 (produkt Sunar Premium, mutace 1) dne 1. března 2007 v 06:07:43 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 pořadu Dopravní dispečink (produkt Sunar Premium, mutace 1) dne 1. března 2007 v 06:26:37 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 Dobré ráno (produkt Sunar Premium, mutace 2) dne 12. března 2007 v 06:36:18 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 pořadu Velmi křehké vztahy (produkt Apetito Dobrá kuchyně, mutace 1) dne 1. března 2007 ve 20:00:04 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 počasí (produkt Real Chlorax, mutace 1) dne 1. března 2007 v 17:57:17 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 pořadu Velmi křehké vztahy (produkt Apetito Dobrá kuchyně, mutace 2) dne 1. března 2007 ve 20:18:57 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 pořadu Večerníček (produkt Bobík Milk Drink, mutace 1) dne 1. března 2007 v 18:45:12 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 Večerníček (produkt Bobík Milk Drink, mutace 2) dne 1.března 2007 v 18:54:22 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 pořadu Velmi křehké vztahy (produkt Apetito Dobrá kuchyně, mutace 4) dne 1. března 2007 ve 21:07:09 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 pořadu Simpsonovi (produkt Ovocné nápoje Simpsonovi, mutace 1) dne 1. března 2007 v 19:30:12 hodin na programu ČT2 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 pořadu Chirurgové (produkt Apetito Dobrá kuchyně, mutace 5) dne 4. března 2007 ve 22:31:02 hodin na programu Prima televize 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 pořadu Chirurgové (produkt Apetito Dobrá kuchyně, mutace 6) dne 4. března 2007 ve 23:20:04 hodin na programu Prima televize 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 pořadu Letiště (produkt Apetito Dobrá kuchyně, mutace 7) dne 7. března 2007 ve 20:00:03 hodin na programu Prima televize 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 pořadu Letiště (produkt Apetito Dobrá kuchyně, mutace 8) dne 7. března 2007 ve 20:17:04 hodin na programu Prima televize 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 pořadu Letiště (produkt Apetito Dobrá kuchyně, mutace 9) dne 7. března 2007 ve 21:06:22 hodin na programu Prima televize 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 časomíry (sponzor IDNES.CZ) dne 15. března 2007 v 18:59:42 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 pořadu Četnické humoresky (sponzor Zelený bod, mutace 3) dne 23. března 2007 ve 20:02:29 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 4) dne 23. března 2007 ve 21:21:21 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 pořadu Kouzelná školka (produkt BeBe Brumík, mutace 1) dne 26. března 2007 v 16:00:00 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 Kouzelná školka (produkt BeBe Brumík, mutace 2) dne 26.března 2007 v 16:28:09 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 pořadu Jste to, co jíte (sponzor časopis Dieta, mutace 8) dne 28.března 2007 ve 21:33:44 hodin na programu Prima televize nebyl identifikován sponzor  
	- udělila provozovateli Česká televize pokutu dle § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. ve výši 450 000 Kč,- pro nedodržení povinnosti stanovené pro vysílání reklam, teleshoppingu a sponzorovaných pořadů spočívající v překročení hodinového limitu reklamy dne 21. prosince 2006 v době od 21.00 do 22.00 hodin na programu ČT 1 o 45 sekund. Současně Rada ukládá účastníkovi řízení v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1.000,- Kč 
	- zastavila správní řízení s provozovatelem, Česká televize, vedené ve věci Rpo/105/05/2959 pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním neoddělené reklamy na kečup OTMA od HAME ze dne 26.7.2004 ve 19:00 hod. na programu ČT1, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo a tím odpad důvod správního řízení 
	- zastavila správní řízení s provozovatelem, Česká televize, vedené ve věci Rpo/120/04/220 pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním neoddělené reklamy na koupelny SIKO ze dne 17.8.2004 v 19:43 hod. na programu ČT1, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo a tím odpad důvod správního řízení 
	- zastavila správní řízení s provozovatelem, Česká televize, vedené ve věci Rpo/119/04/172 pro možné porušení ust. § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním neoddělené reklamy na Zlaté stránky ze dne 12.8.2004 v 22:30 hod. na programu ČT1, neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo a tím odpad důvod správního řízení 
	- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 53 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 2. prosince 2006 ve 18:59:42 hodin na programu Prima televize odvysílal označení sponzora Deník (sponzor pořadu, mutace 1), kterým byl sponzorován zpravodajský pořad. Současně Rada ukládá v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1.000,- Kč 
	- vydala provozovateli Česká televize, upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 15. února 2007 v čase 19:44:38 hodin na programu ČT 1 odvysílal označení sponzora reklamní znělky (SUZUKI, produkt Grand Vitara, mutace 1), které bylo neoddělenou reklamou. Současně Rada ukládá v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1.000,- Kč 
	- spojila správní řízení sp. zn. 2007/311/vav/FTV a 2007/326-331/vav/FTV vedené pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb 
	- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 29. ledna 2007 v čase 20:47:21 hodin na programu Prima televize odvysílal označení sponzora reklamní znělky (GE Money Bank, produkt Hypotéky mutace 1), které bylo neoddělenou reklamou 
	- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 1. února 2007 v čase 18:59:43 hodin na programu Prima televize odvysílal označení sponzora reklamní znělky (VODAFONE, mutace 24), které bylo neoddělenou reklamou 
	- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 1. února 2007 v čase 19:59:43 hodin na programu Prima televize odvysílal označení sponzora reklamní znělky (VODAFONE, mutace 25), které bylo neoddělenou reklamou 
	- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 1. února 2007 v čase 20:19:48 hodin na programu Prima televize odvysílal označení sponzora reklamní znělky (VODAFONE, mutace 26), které bylo neoddělenou reklamou 
	- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 1. února 2007 v čase 20:50:24 hodin na programu Prima televize odvysílal označení sponzora reklamní znělky (VODAFONE, mutace 27), které bylo neoddělenou reklamou 
	- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 1. února 2007 v čase 15:26:32 hodin na programu Prima televize odvysílal označení sponzora reklamní znělky (VODAFONE, mutace 28), které bylo neoddělenou reklamou 
	- vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 1. února 2007 v čase 23:31:03 hodin na programu Prima televize odvysílal označení sponzora reklamní znělky (VODAFONE, mutace 29), které bylo neoddělenou reklamou 
	- vyzvala provozovatele Josefa Hejla , aby ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy odstranil nedostatky žádosti tak, že doplní údaje potřebné pro hodnocení kritérií podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 
	- vydala souhlas k odeslání kmitočtu Zlín 105,4 MHz / 200 W a Kroměříž 93,1 MHz / 100 W na ČTÚ ke koordinaci 
	- přerušila s provozovatelem Josefem Hejlem řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Zlín 105,4 MHz / 200 W a Kroměříž 93,1 MHz / 100 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterou je koordinace kmitočtu na ČTÚ a z důvodu odstranění nedostatku v žádosti podle § 21 odst. 3 zák. č. 231/2001 Sb. 
	- konstatovala, že na svém 9. zasedání hlasovala o zastavení řízení s provozovatelem Definitely s. r. o. o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání na základě mylné informace o datu doručení doplnění žádosti, a to v důsledku stěhování sídla Rady 
	- neudělila provozovateli Definitely s. r. o. souhlas ke změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Kroměříž-sladovna 93,1 MHz / 150W, Zlín-Jižní svahy 105,4 MHz / 300W, Valašské Meziříčí-Strážka 102,9 MHz / 100W z důvodu nesouhlasného stanoviska ČTÚ  
	- vyzvala podle § 14 odst. 5) zákona č. 231/2001 Sb. žadatele EVROPA 2, spol. s r. o. a Eleanes s.r. o. k odstranění nedostatků žádosti a stanovila lhůtu k jejich odstranění do 15 dnů od doručení výzvy 
	- vyzvala podle § 14 odst. 5) zákona č. 231/2001 Sb. žadatele Eleanes s. r. o. k odstranění nedostatků žádosti a stanovuje lhůtu k jejich odstranění do 15 dnů od doručení výzvy 
	- vyzvala podle § 14 odst. 5) zákona č. 231/2001 Sb. žadatele JUKE BOX, spol. s r.o., EVROPA 2, spol. s r. o. a Radiospol s. r. o. k odstranění nedostatků žádosti a stanovila lhůtu k jejich odstranění do 15 dnů od doručení výzvy 
	- vyzvala podle § 14 odst. 5) zákona č. 231/2001 Sb. žadatele Rádio Pálava s. r. o., EVROPA 2, spol. s r. o., a Radiospol s. r. o. k odstranění nedostatků žádosti a stanovila lhůtu k jejich odstranění do 15 dnů od doručení výzvy 
	- vyzvala podle § 14 odst. 5) zákona č. 231/2001 Sb. žadatele Česká rozhlasová s. r. o., k odstranění nedostatků žádosti a stanovila lhůtu k jejich odstranění do 15 dnů od doručení výzvy 
	- vyzvala podle § 14 odst. 5) zákona č. 231/2001 Sb. žadatele Česká rozhlasová s. r. o., RADIO BONTON a. s., a COUNTRY RADIO k odstranění nedostatků žádosti a stanovila lhůtu k jejich odstranění do 15 dnů od doručení výzvy 
	- vzala na vědomí, že žádost účastníka licenčního řízení Broadcast Media s. r. o. nevykazuje podle § 14 odst. 5) zákona č. 231/2001 Sb. žádné nedostatky. 
	- vyzvala podle § 14 odst. 5) zákona č. 231/2001 Sb. žadatele JUKE BOX, spol. s r. o., EVROPA 2, spol. s r. o. a Fill radio s. r. o. k odstranění nedostatků žádosti a stanovila lhůtu k jejich odstranění do 15 dnů od doručení výzvy 
	-  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 20 dnů od obdržení rozhodnutí 
	- udělila provozovateli RADIO CRYSTAL 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 
	- udělila provozovateli Radio Dragon 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 zakladatelské listiny 
	- udělila provozovateli RADIO LIFE 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 zakladatelské listiny 
	- udělila provozovateli Definitely 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 
	- udělila provozovateli ESA - rádio, 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 
	- udělila provozovateli EN - DAXI, 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 
	- udělila provozovateli MEDIA Party spol. 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 
	- udělila provozovateli RADIO METUJE, 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 
	- udělila provozovateli Rádio Venkow 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 
	- udělila provozovateli Rádio Děčín 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 
	- udělila provozovateli ELDORADIO 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 
	- udělila provozovateli Radio Šumava 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 zakladatelské listiny 
	- udělila provozovateli RADIO FAKTOR 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 zakladatelské listiny 
	- vydala provozovateli BROAD ROAD a. s. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání dle § 21 odst. 1, písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně územního rozsahu vysílání: Praha v rozsahu katastrálních území Benice, Běchovice, Bohnice, Braník, Břevnov, Březiněves, Bubeneč, Čakovice, Černý Most, Čimice, Dejvice, Dolní Chabry, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Ďáblice, Háje, Hájek u Uhříněvsi, Hloubětín, Hlubočepy, Hodkovičky, Holešovice, Holyně, Horní Měcholupy, Horní Počernice, Hostavice, Hostivař, Hradčany, Hrdlořezy, Chodov, Cholupice, Jinonice, Josefov, Kamýk, Karlín, Kbely, Klánovice, Kobylisy, Koloděje, Kolovraty, Komořany, Košíře, Královice, Krč, Křeslice, Kunratice, Kyje, Lahovice, Letňany, Lhotka, Libeň, Liboc, Libuš, Lipany, Lipence, Lochkov, Lysolaje, Malá Chuchle, Malá Strana, Malešice, Michle, Miškovice, Modřany, Motol, Nebušice, Nedvězí u Říčan, Nové Město, Nusle, Petrovice, Písnice, Pitkovice, Podolí, Prosek, Přední Kopanina, Radlice, Radotín, Ruzyně, Řeporyje, Řepy, Satalice, Sedlec, Slivenec, Smíchov, Sobín, Staré Město, Stodůlky, Strašnice, Střešovice, Střížkov, Suchdol, Šeberov, Štěrboholy, Točná, Troja, Třebonice, Třeboradice, Uhříněves, Újezd nad Lesy, Újezd u Průhonic, Veleslavín, Velká Chuchle, Vinohrady, Vinoř, Vokovice, Vršovice, Vysočany, Vyšehrad, Záběhlice, Zadní Kopanina, Zbraslav, Zličín, Žižkov 
	- vydala provozovateli ESA rádio, s. r. o. upozornění podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.na porušení ustanovení § 21 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v nedodržení lhůty pro předložení dokladů o schválených změnách, které se zapisují do obchodního rejstříku a uložila provozovateli podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1000,-Kč 
	- vydala provozovateli Mimoňská komunální a. s. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. za neoznámení změny ve složení statutárního a kontrolního orgánu ve stanovené lhůtě a uložila provozovateli podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč 
	- zastavila s provozovatelem RTA ZLÍN, s. r. o. správní řízení dle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb. ve věci žádostí o změnu licence spočívajících v převodu 85% obchodního podílu a 100% obchodního podílu pana Kamila Spáčila na třetí osobu, neboť žádosti se staly zjevně bezpředmětné 
	- vyzvala účastníky řízení CITY MULTIMEDIA s r. o., COUNTRY RADIO s. r. o., JOE Media s. r. o. a M-Publicity s. r. o. k doplnění žádostí o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Benešov - Kozmice 89,3 MHz / 5 kW, popřípadě k oznámení změn, k nimž došlo od doby podání žádosti, vyjma programových prvků žádostí 
	- vzala na vědomí Informaci o stavu novelizace směrnice o televizi bez hranic 
	- rozhodla na základě podnětů analyzovat pořady: 
	- Česká televize; informování o rozhodnutí soudu z května 2007, který údajně zrušil rozhodnutí o odvolání 6 tehdejších členů Rady v dubnu 2003 
	- Česká televize / ČT1; pořad Otázky Václava Moravce ze dne 3. června 2007 k problematice radarové základny v ČR 
	- Česká televize / ČT1; reportáž Léčebné postupy šoféra autobusu v pořadu Reportéři ČT ze dne 7. května 2007 
	- CET 21 spol. s r.o. / Nova; reportáž Posvěcený únos v pořadu Na vlastní oči ze dne 2. května 2007 
	- Česká televize / ČT1; násilí ve filmu Bolero, který byl vysílán 20. května 2007 od 21.10 hod. 
	- Česká televize /ČT1; informace o demonstraci proti radarové základně v pořadu 168 hodin ze dne 27. května 2007 
	- Český rozhlas / Čro 1 - Radiožurnál; příspěvek, jehož obsah se týkal Jiřího Čunka, ze dne 2. dubna 2007 
	- FTV Prima s.r.o. / Prima televize; reklama na povzbuzující přípravek Clavin 
	- Česká televize; označování odpůrců instalace amerického radaru ve zpravodajství 
	- CET 21 spol. s r.o. / Nova; reklama na půjčku Provident Financial 
	- Česká televize; informování o tzv. „Uzamčení země Valašské na 100 roků“ ve zpravodajství 
	- přerušila s přihlašovatelem COMA s. r. o. dle § 64 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., řízení o registraci a vyzvala ho dle § 28 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. k odstranění vad přihlášky k registraci ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy 
	- přerušila s žadatelem ATV CZ, s. r. o. dle § 14 odst. 5) zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů a vyzvala ho k odstranění nedostatků žádosti ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí výzvy 
	- nařídila s žadatelem MEROVINGIAN s. r. o. ústní jednání dle § 25 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. ve věci žádosti o udělení licence k provozování televizního vysílání programu R1 šířeného prostřednictvím družice 
	 
	 


