
Tisková zpráva z pokračování 12. zasedání, konaného dne 10. 7. 2007  

 
- vydala souhlas k odeslání změny parametrů kmitočtu Brno - Husovice 107,0 MHz / 
0,148 kW na ČTÚ ke koordinaci 
- přerušila s provozovatelem Rádio Student, s.r.o. řízení o změně parametrů kmitočtu 
Brno - Husovice 107,0 MHz / 0,148 kW 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 
- přerušila se společnosti Rozhlasová a. s. správní řízení z důvodu řízení o předběžné 
otázce a vydala souhlas k odeslání požadovaných kmitočtů na ČTÚ ke koordinaci 
- registrovala provozovateli Kabelová televize CZ s. r. o. dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona 
č. 231/2001 Sb. změnu územního rozsahu vysílání spočívající v jeho rozšíření 
o katastrální území Klobouky u Brna 
- registrovala provozovateli HDD s.r.o. dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. 
změnu územního rozsahu vysílání spočívající v jeho rozšíření o katastrální území dle 
přiloženého seznamu 
- registrovala provozovateli NTV Cable s.r.o. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 
231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté 
televizní programy české: Minimax, Tv NOE, CS Film, zahraniční: Anime+, National 
Geographic Channel, TV Paprika, Viasat Explorer, Viasat History, Spice (23.00 - 05.00 
hodin) 
- zrušila provozovateli NTV Cable s.r.o. dle § 30 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. 
registraci v rozsahu převzatého vysílání v kabelových systémech pro katastrální území 
Žlutava  
- vzala na vědomí, že provozovateli NTV Cable s.r.o. zanikla ke dni 31. března 2007 dle 
§ 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence v rozsahu programu NTV info pro 
katastrální území Žlutava 
- vydala provozovateli NTV Cable s.r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 
Sb. na porušení § 21 odst. 2 a § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. za neoznámení 
změny statutárního orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo; Rada 
uložila provozovateli NTV Cable s.r.o. podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit 
paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000, - Kč 
- registrovala provozovateli B.H. Centrum a.s. dle § 29 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 231/2001 Sb. změnu seznamu akcionářů spočívající v převodu 100 % akcií B.H. 
Centrum a.s. ze společnosti Walton Kafka, s.r.o., IČ 26697327, na společnost IDAG 
Immobilienbeteiligung u. Development GmbH, Rakousko, a následném převedení 100 % 
akcí B.H. Centrum a.s. na původního akcionáře B.H. Centrum a.s., společnost Walton 
Kafka, s.r.o., IČ 26697327 
- vydala provozovateli RADIO PROGLAS s. r. o. souhlas ke změně souboru technických 
parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající ve zvýšení výkonu kmitočtu Třebíč 
96,4 MHz ze 100 W na 300 W 
- vydala provozovateli RADIO PROGLAS s. r. o. souhlas ke změně souboru technických 
parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající ve zvýšení výkonu kmitočtu Velké 
Meziříčí 100,6 MHz z 200 W na 300 W 
- vydala provozovateli United Teleshop s.r.o. souhlas ke změně licenčních podmínek dle 
§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v prodloužení doby platnosti 
licence č.j. mal/6109/06 k provozování televizního vysílání programu TOP TV 
prostřednictvím pozemních vysílačů do 31. prosince 2008 
- vydala souhlas k odeslání kmitočtů Kroměříž 88,5 MHz / 150 W, Zlín 102,9 MHz / 200 
W a Valašské Meziříčí 105,2 MHz / 100 W na ČTÚ ke koordinaci 



- přerušila s provozovatelem Definitely s. r. o. řízení o změně souboru technických 
parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtů Kroměříž 88,5 
MHz / 150 W, Zlín 102,9 MHz / 200 W a Valašské Meziříčí 105,2 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 kmitočtů na ČTÚ  
- přerušila s přihlašovatelem Evkanet 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 v lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy 
- vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. dubna 2007, č.j. 6 Ca 
367/2006-68, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 25.1.2006 , sp.zn.: 
Rpo/214/05 a věc byla vrácena k dalšímu řízení 
- vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. dubna 2007, č.j. 6 Ca 
366/2006-72, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 25.1.2006 , sp.zn.: 
Rpo/279/05 a věc byla vrácena k dalšímu řízení 
- vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. dubna 2007, č.j. 6 Ca 
365/2006-69, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 25.1.2006 , sp.zn.: 
Rpo/174/05 a věc byla vrácena k dalšímu řízení 
- vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. května 2007, č.j. 6 Ca 
368/2006-75, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 25.1.2006 , sp.zn.: 
Rpo/215/05 a věc byla vrácena k dalšímu řízení 
- vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. května 2007, č.j. 6 Ca 
371/2006-72, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 25.1.2006 , sp.zn.: 
Rpo/218/05 a věc byla vrácena k dalšímu řízení 
- vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. května 2007, č.j. 6 Ca 
370/2006-71, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 25.1.2006 , sp.zn.: 
Rpo/217/05 a věc byla vrácena k dalšímu řízení 
- vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. dubna 2007, č.j. 6 Ca 
341/2006-90, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 25.1.2006 , sp.zn.: 
Rpo/176/05 a věc byla vrácena k dalšímu řízení 
- vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. dubna 2007, č.j. 6 Ca 
372/2006-70, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 25.1.2006 , sp.zn.: 
Rpo/219/05 a věc byla vrácena k dalšímu řízení 
- vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. dubna 2007, č.j. 6 Ca 
373/2006-69, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 25.1.2006 , sp.zn.: 
Rpo/220/05 a věc byla vrácena k dalšímu řízení 
- podala proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. května 2007, č.j. 7 Ca 
38/2007-66, kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu 
- podala proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. května 2007, č.j. 7 Ca 
39/2007-65, kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu 
- podala proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. května 2007, č.j. 7 Ca 
40/2007-65, kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu 
- podala proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11.5.2007, č.j. 5 Ca 375/2006-
29, kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. 
- zahájila s provozovatelem Broadcast Media, s.r.o., správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že dne 17. května 2007 odvysílal na programu Radio Beat neoddělenou reklamu na 
autobazar Mogan 
- zahájila s provozovatelem Broadcast Media, s.r.o., správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že dne 17. května 2007 odvysílal na programu Radio Beat neoddělenou reklamu na 
prodejnu Renault 



- nařídila s provozovatelem Rádio Student, s.r.o. ,ústní jednání dle § 49 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb. ve věci žádosti o změnu označení názvu programu a změnu licenčních 
podmínek 
- uložila Úřadu monitorovat všechny pořady série VyVolení – noví hrdinové, které budou 
do vysílání programu Prima televize zařazeny na přelomu srpna a září 2007. Ke všem 
pořadům, jejichž vysílání bude zahájeno v době od 6.00 do 22.00 hodin, zpracovat 
analýzu zejména z pohledu § 32 odst. 1 písm. c) e) f) g) i) a j) zákona č. 231/2001 Sb. 
U všech pořadů, jejichž vysílání bude zahájeno po 22.00 hod., zpracovat analýzu 
zejména z pohledu § 32 odst. 1 písm. e) a h) zákona č. 231/2001 Sb. 
 
 
 

V Praze dne 11. července 2007 
Václav Žák 
předseda Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání 
kontakt: info@rrtv.cz 
274 813 830 
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