
Tisková zpráva z 16. zasedání, konaného ve dnech 25. 9. 2007 – 26.9. 2007 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
-   vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. souhlas ke změnám skutečností 
uvedených v žádosti o licenci podle  § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. 
spočívajících ve změně licenční podmínky č. 34 týkající se vysílacích časů na sdílených 
kmitočtech s provozovateli regionálního televizního vysílání 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. podle obsahově shodných žádostí doručených dne 24., 27. a 27. srpna 2007 a dle 
dohody uzavřené na nařízeném ústním jednání dne 25. září 2007 
-    vydala provozovateli GENUS TV a.s. souhlas ke změnám skutečností uvedených v 
žádosti o licenci podle  § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívajících ve 
změně licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s 
FTV Prima, spol. s r. o. podle obsahově shodných žádostí doručených dne 24. a 27. 
srpna 2007a dle dohody uzavřené na nařízeném ústním jednání dne 25. září 2007 
-    vydala provozovateli Regionální televize DAKR, s.r.o. souhlas ke změnám 
skutečností uvedených v žádosti o licenci podle  § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb. spočívajících ve změně licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů 
na sdílených kmitočtech s FTV Prima, spol. s r. o. podle obsahově shodných žádostí 
doručených dne 24. a 28. srpna 2007 a dle dohody uzavřené na nařízeném ústním 
jednání dne 25. září 2007 
-    vydala provozovateli TV LYRA, s.r.o. souhlas ke změnám skutečností uvedených v 
žádosti o licenci podle  § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívajících ve 
změně licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s 
FTV Prima, spol. s r. o. podle obsahově shodných žádostí doručených dne 24. a 28. 
srpna 2007 a dle dohody uzavřené na nařízeném ústním jednání dne 25. září 2007 
-    vydala provozovateli TV MORAVA, s.r.o. souhlas ke změnám skutečností 
uvedených v žádosti o licenci podle  § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. 
spočívajících ve změně licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených 
kmitočtech s FTV Prima, spol. s r. o., podle obsahově shodných žádostí doručených 
dne 24. a 28. srpna 2007 a dle dohody uzavřené na nařízeném ústním jednání dne 25. 
září 2007  
-    vydala provozovateli TV Vřídlo, s.r.o. souhlas ke změnám skutečností uvedených v 
žádosti o licenci podle  § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívajících ve 
změně licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s 
FTV Prima, spol. s r.o., podle obsahově shodných žádostí doručených dne 24. a 28. 
srpna 2007 a dle dohody uzavřené na nařízeném ústním jednání dne 25. září 2007 
-    vydala provozovateli ZAK TV, s.r.o. souhlas ke změnám skutečností uvedených v 
žádosti o licenci podle  § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívajících ve 
změně licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s 
FTV Prima, spol. s r. o., podle obsahově shodných žádostí doručených dne 24. a 28. 
srpna 2007 a dle dohody uzavřené na nařízeném ústním jednání dne 25. září 2007 
-    zastavila správní řízení se společností CET 21 spol. s r.o. o změnách skutečností 
uvedených v žádosti o licenci pro zpětvzetí žádosti o tyto změny podle § 66 odst.1 
písm.a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
-    vzala na vědomí, že provozovateli United Teleshop s.r.o. v likvidaci, IČ: 27115771, 
zanikla dne 31. srpna 2007 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence k 
provozování televizního programu TOP TV prostřednictvím pozemních vysílačů z 28. 
kanálu Praha -Strahov, vydaná na základě rozhodnutí č.j. mal/6109/06 ze dne 31. srpna 
2006, a vydává o této skutečnosti provozovateli osvědčení  



-    vzala na vědomí, že provozovateli United Teleshop s.r.o. v likvidaci, IČ: 27115771, 
zanikla dne 31. srpna 2007 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence k 
provozování televizního programu TOP TV prostřednictvím kabelových systémů, 
vydaná na základě rozhodnutí č.j. Ru/58/04 ze dne 7. dubna 2004, a vydává o této 
skutečnosti provozovateli osvědčení  
-   vzala na vědomí, že provozovateli LOCAL TV PLUS, spol. s r.o. zanikla ke dni 14. 
září 2007 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence č.j. Ru/35/95 ze dne 16. 
února 1995 k provozování televizního vysílání programu Local TV Stará Ves pro 
katastrální území Stará Ves u Rýmařova a licence č.j. Ru/114/96 ze dne 23. července 
1996 programu Lokální televize Velká Polom pro katastrální území Velká Polom 
-    vzala na vědomí vyjádření provozovatele LOCAL TV PLUS, spol. s r.o. o skončení 
technické překážky vysílání programu Local TV Bystřice a o ukončení vysílání programů 
Lokální televize Velká Polom a Local TV Stará Ves 
-    přerušila s provozovatelem Radio TWIST Praha, s.r.o. řízení o prodloužení doby 
platnosti licence k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Spin 
prostřednictvím pozemních vysílačů o dobu 8 let, tj. do 7. července 2018 z důvodu 
zaslání žádosti na ČTÚ podle § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb.  
-    vydala souhlas k odeslání žádosti na ČTÚ zda nedošlo ke změně plánu využití 
kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové či televizní vysílání z důvodu plnění 
mezinárodní smlouvy týkající se koordinace kmitočtů  
-    rozhodla v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb. o vrácení přeplatku na 
správním poplatku provozovatele Radio TWIST Praha, s.r.o. ve výši 35 000 Kč,- 
-    přerušila s provozovatelem North Music s.r.o. řízení o prodloužení doby platnosti 
licence Ru/121/02 k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM Labe 
prostřednictvím pozemních vysílačů o dobu 8 let, tj. do 2. července 2018 z důvodu 
zaslání žádosti na ČTÚ podle § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. 
-    vydala souhlas k odeslání žádosti na ČTÚ, zda nedošlo ke změně plánu využití 
kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové či televizní vysílání z důvodu plnění 
mezinárodní smlouvy týkající se koordinace kmitočtů 
-    rozhodla v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb. o vrácení přeplatku na 
správním poplatku provozovatele North Music s.r.o. ve výši 35 000 Kč,- 
-    vydala souhlas k odeslání kmitočtu Plzeň – stadion 97,1 MHz / 0,2 kW na ČTÚ ke 
koordinaci 
-    přerušila s provozovatelem ESA-rádio, s.r.o. řízení o změně souboru technických 
parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Plzeň – stadion 
97,1 MHz / 0,2 kW z důvodu 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. 
-    vydala souhlas k odeslání kmitočtu Havlíčkův Brod 99,7 MHz / 0,2 kW na ČTÚ ke 
koordinaci 
-    přerušila s provozovatelem ESA-rádio, s.r.o. řízení o změně souboru technických 
parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Havlíčkův Brod 
99,7 MHz / 0,2 kW z důvodu 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. 
-    vydala souhlas k odeslání kmitočtu Jihlava - Hosov 99,0 MHz / 0,2 kW na ČTÚ ke 
koordinaci 
-    přerušila s provozovatelem ESA-rádio, s.r.o. řízení o změně souboru technických 
parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Jihlava - Hosov 
99,0 MHz / 0,2 kW z důvodu 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. 



-    vydala souhlas k odeslání kmitočtů Pec pod Sněžkou 87,6 MHz / 0,02 kW, 
Špindlerův Mlýn 87,6 MHz / 0,02 kW, Harrachov 87,6 MHz / 0,02 kW, Broumov 87,6 
MHz / 0,05 kW, Jičín 87,6 MHz / 0,05 kW, Mladá Boleslav 87,6 MHz / 0,1 kW, Jablonec 
nad Nisou 87,6 MHz / 0,1 kW, Trutnov 87,6 MHz / 0,2 kW na ČTÚ ke koordinaci 
-    přerušila s provozovatelem Radio Černá Hora II. s.r.o. řízení o změně souboru 
technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtů 
žádost o přidělení kmitočtů Pec pod Sněžkou 87,6 MHz / 0,02 kW, Špindlerův Mlýn 87,6 
MHz / 0,02 kW, Harrachov 87,6 MHz / 0,02 kW, Broumov 87,6 MHz / 0,05 kW, Jičín 
87,6 MHz / 0,05 kW, Mladá Boleslav 87,6 MHz / 0,1 kW, Jablonec nad Nisou 87,6 MHz 
/ 0,1 kW, Trutnov 87,6 MHz / 0,2 kW z důvodu 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. 
-    udělila provozovateli LONDA spol. s r. o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Benešov 99,6 
MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro 
program RÁDIO IMPULS 
-    udělila provozovateli LONDA spol. s r. o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Hodonín 97,7 
MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro 
program RÁDIO IMPULS 
-    udělila provozovateli LONDA spol. s r. o. souhlas ke změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Znojmo 90,2 
MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro 
program RÁDIO IMPULS 
-    nařídila s provozovatelem Telefónica O2 Services, spol. s r.o ústní jednání ve věci 
žádosti o souhlas se změnou licenčních podmínek dle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb. spočívající v poskytování služeb přímo souvisejících s programem O2 
Info zobrazením interaktivního odkazu ve spodní části televizní obrazovky pro vstup do: 
Videotéky, interaktivního objednávkového formuláře služby O2 TV a pro přístup na 
internetovou stránku dostupnou prostřednictvím služby O2 TV  
-    vydala provozovateli SAT Plus, s.r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., za to, že ve stanovené 
lhůtě neoznámil změnu sídla společnosti;   ukládá provozovateli SAT Plus, s.r.o. podle § 
6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč 
-    zastavila s žadatelem Corinthia Towers, s.r.o. správní řízení dle § 66 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve věci žádosti o udělení licence k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, neboť 
žadatel vzal svoji žádost zpět 
-    vyrozuměla žadatele Corinthia Towers, s.r.o. nelze dle § 7 zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, správní poplatek zaplacený za podání žádosti o udělení licence 
vrátit 
-     zastavila s žadatelem Corinthia Panorama, s.r.o. správní řízení dle § 66 odst. 1 
písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve věci žádosti o udělení licence k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, neboť 
žadatel vzal svoji žádost zpět 
-    vyrozuměla žadatele Corinthia Panorama, s.r.o. nelze dle § 7 zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, správní poplatek zaplacený za podání žádosti o udělení 
licence vrátit 
-    registrovala společnost CL – NET s.r.o., IČ 25011022, jako provozovatele 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů; 
územní rozsah převzatého vysílání: Česká Lípa, Stará Lípa, Dolní Libchava, Lada, 



Dubice u České Lípy, Horní Libchava, Sosnová u České Lípy, Doksy u Máchova 
Jezera, Mimoň, Zákupy, Stráž pod Ralskem, Cvikov, Jablonné v Podještědí, 
Markvartice v Podještědí, Nový Bor, Arnultovice u Nového Boru, Rumburk, Varnsdort; 
programová nabídka – registrované programy - televizní české: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 
4 Sport, NOVA, Prima televize, 24.cz, CS Film, Galaxie Sport, SPEKTRUM, HBO, HBO 
2, Cinemax, Cinemax 2, Film+, Minimax, O (Óčko), FILM BOX, NONSTOP KINO, 
zahraniční: AXN, Jetix, National Geographic Channel, Sport 1, Viasat Explorer, Viasat 
History, CNN, Hallmark, MGM Channel, MTV Base, VH 1, Eurosport, Eurosport 2, 
Animal Planet, Discovery Channel, Zone Reality, Zone Club, Zone Romantica, Cartoon 
Network, TV MARKÍZA, JOJ, STV 1, STV 2, TA 3, HUSTLER BLUE (časový rozsah 
22:00 – 06:00 hodin), XXX-XTREME (časový rozsah 23:00 – 05:00 hodin); 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 
-    registrovala provozovateli Kabelová televize Karviná, a.s. dle § 29 odst. 1, písm. c) a 
d) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových 
převzatých televizních programů: české: Cinemax 2, ČT4 Sport, HBO Comedy, 
Minimax, NONSTOP KINO, O (óčko); zahraniční: Bebe TV, SPORT 1, Jetix a program 
HUSTLER TV s časovým rozsahem vysílání 22:00 – 06:00 h; a územního rozsahu 
vysílání spočívající v rozšíření o kabelové systémy v katastrálním území Český Těšín 
-    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 zahraniční: VCTV2, VCTV4 a HTV  
-    registrovala provozovateli Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle § 29 odst. 1 písm. 
c) a písm. d) zákona č 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím 
rozšíření o nový převzatý český televizní program Golf Channel CZ a změnu územního 
rozsahu vysílání spočívající v jeho rozšíření o katastrální území dle přiloženého 
seznamu  
-    registrovala provozovateli M – servis Zlín 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: české: televize slovácko, Tv NOE  
-    vzala na vědomí, že provozovateli Karneval Media s.r.o. zanikla dle § 30 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb. registrace č.j. Rg/97/99 dnem zániku právnické osoby, a to dne 
1. září 2007 
- začala projednávat žádosti o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů 
Frýdek - Místek 95,4 MHz / 200 W (sp. zn. 2007/242/FIA), Rychnov nad Kněžnou 107,6 
MHz / 500 W (sp. zn. 2007/243/FIA), Sezimovo Ústí 94,5 MHz / 200 W (sp. zn. 
2007/244/FIA), Slavonice 100,8 MHz / 1 kW (sp. zn. 2007/245/FIA), Uherské Hradiště 
95,8 MHz / 200 W (sp. zn. 2007/246/FIA), Uherský Brod 88,5 MHz / 200 W (sp. zn. 
2007/247/FIA), Valašské Meziřičí 95,3 MHz / 158 W (sp. zn. 2007/248/FIA) a Vsetín 
96,6 MHz / 200 W (sp. zn. 2007/249/FIA). Ve dvou případech dokončila hodnocení 
účastníků licenčního řízení a  rozhodla o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání: 
programu Radio Beat, šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Rychnov nad Kněžnou 107,6 MHz / 500 W, podle § 18 zák. č. 
231/2001 Sb., společnosti Broadcast Media s.r.o. 
programu Rádio Paráda šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Sezimovo Ústí 94,5 MHz / 200 W, podle § 18 zák. č. 231/2001 
Sb., společnosti Česká rozhlasová s.r.o. 
- začala znovu zabývat žádostmi o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 
s využitím souboru technických parametrů Benešov - Kozmice 89,3 MHz / 5 kW, poté, 
co byl pravomocně ukončen soudní přezkum předchozích rozhodnutí Rady a poté, co 
byli účastníci vyzváni k doplnění žádostí. Rozhodnutí ve věci dosud nebylo přijato 



-    shledala, že provozovatel RADIO MORAVA s. r.o. odvysílal program Kiss Morava v 
kontrolovaných dnech 18. a 21. července 2007 v souladu s licenčními podmínkami a 
zákonem č. 231/2001 Sb. 
-     zastavila s provozovatelem „Rádio Děčín“, s.r.o. správní řízení ve věci změny 
licenčních podmínek programu Radio Děčín v souladu s m § 66 odst. 1 písm. a) 
správního řádu neboť žadatel vzal svou žádost zpět 
-    zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Volba dne 1. září 2007 ve 20:00 hodin na programu 
Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat do vysílání skrytou a 
podprahovou reklamu a teleshopping  
-    vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Volba, vysíláno 
dne 2. září 2007 ve 21:10 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV Prima, 
spol. s r. o. 
-    vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Volba, vysíláno 
dne 3. září 2007 ve 21:10 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV Prima, 
spol. s r. o. 
-    vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Volba, vysíláno 
dne 4. září 2007 ve 21:10 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV Prima, 
spol. s r. o. 
-    vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Volba, vysíláno 
dne 5. září 2007 ve 21:10 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV Prima, 
spol. s r. o. 
-    vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Volba, vysíláno 
dne 6. září 2007 ve 21:10 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV Prima, 
spol. s r. o. 
-    zahájila s provozovatelem Česká televize 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 3. září 2007 v 06:07:41 hodin na programu ČT1 odvysílal označení sponzora 
počasí www.alza.cz (mutace 1) , které mohlo být neoddělenou reklamou  
-    zahájila s provozovatelem Česká televize 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 3. září 2007 v 06:27:18 hodin na programu ČT1 odvysílal označení sponzora 
pořadu www.alza.cz (mutace 1) , které mohlo být neoddělenou reklamou 
- rozhodla na základě seznámení s podněty analyzovat pořady: 
CET 21 spol. s r. o./Nova; reportáž o údajném rasistickém výroku starostky a senátorky 
v pořadu Televizní noviny dne 12. července 2007 
Nespecifikovaný televizní program; tzv. sponzorský vzkaz společnosti Alza, kde zelený 
mužíček rozbíjí obrazovku 
FTV Prima s.r.o./Prima televize; upoutávka na pořad Sběratelé kostí vysílaná večer 9. 
září 2007 
CET 21 spol. s r. o./Nova; reportáž se záběry sebeupálení v pořadu Televizní noviny 
dne 5. září 2007 
Česká televize/ČT2; téma center Basic v pořadu Pomáhejme si dne 13. září 2007 
UPC Česká republika, a.s./erotické programy; erotické programy, jejichž vysílání je 
registrováno v síti UPC 
-     zastavila s provozovatelem, CET 21 spol. s r.o., správní řízení vedené ve věci sp. 
zn.: 2006/jfu/348/CET pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se provozovatel vysílání měl dopustit odvysíláním závadných forem SMS 
chatu na teletextu programu Nova ve dnech 17. až 19. března 2006, neboť bylo 
prokázáno, že k porušení zákona nedošlo a tím odpadl důvod správního řízení 



-     zastavila s provozovatelem, FTV Prima spol. s r.o., správní řízení vedené ve věci 
sp. zn.: 2006/jfu/349/FTV pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se provozovatel vysílání měl dopustit odvysíláním závadných forem SMS 
chatu na teletextu programu Nova dne 17. března 2006, neboť bylo prokázáno, že k 
porušení zákona nedošlo a tím odpadl důvod správního řízení 
-  zaslala Stálé komisi po sdělovací prostředky PSP ČR a Komisi Senátu pro sdělovací 
prostředky Rozsudek MS Praha 6 ca 297/2006 - 47 z něhož vyplývá, že teletext v 
televizním vysílání nelze sankcionovat pro mravní ohrožení mládeže 
-    zahájila s provozovatelem, Česká televize, správní řízení pro možné porušení § 31 
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním neobjektivní 
informace o povolení sponzorování reklamních znělek uveřejněné na teletextu České 
televize (stránka 119) dne 31.8.2007 v čase 08:55:10 hodin 
-     zastavila s provozovatelem RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s. r. o. správní řízení pro 
možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu Minuty 
regionu, resp. příspěvku o znečišťování ovzduší, dne 10. listopadu 2006 od 18.45 hodin 
na programu Puls, neboť nebylo prokázáno porušení zákona a tím odpadl důvod řízení  
-    vydala provozovateli, RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o., upozornění na porušení § 32 
odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. – povinnost uvádět označení televizního 
programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu, 
kterého se provozovatel vysílání dopustil tím, že v průběhu vysílání dne 5. ledna 2007 v 
časových úsecích 7.00–8.00 hod. a 16.00–18.00 hod. opakovaně neuvedl označení 
televizního programu (logo) ve znělkách reklamy.   účastníkovi řízení stanovuje lhůtu k 
nápravě ihned ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Současně   ukládá v souladu s  § 
79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. účastníkovi řízení povinnost 
uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč  
-    vydala provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 17. června 2007 nezabránil 
neoprávněnému vstupu do vysílání během vysílání pořadu Panorama, vysílaného od 
7.50 hodin na programu ČT 2. Současně   ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 
odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů 
řízení ve výši 1 000,- Kč 
-    vyhověla panu Danielovi Prokopovi a poskytla mu Zápis ze 14. zasedání a kopii 
Správního rozhodnutí o zastavení správního řízení vedeného s Českou televizí pro 
možné porušení zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Tykadlo –  radarová 
základna ano, nebo ne? vysílaného dne 24. dubna 2007 od 16:55 hodin na programu 
ČT1 
-    schválila návrh zprávy o činnosti Rady v období duben 2007 až září 2007 pro 
zasedání EPRA 

 
Rozdílné stanovisko Ing. Jiřího Šenkýře a JUDr. Dalibora Matulky k bodu 20 ze  

16. zasedání Rady 
Rada neměla přidělit kmitočet Hodonín 97,7 MHz/200 W pro RÁDIO IMPULS, neboť 
toto území je dostatečně pokryto stávajícím vysílačem. Rada měla dát přednost 
vyhlášení licenčního řízení a tím umožnit rozšíření programové nabídky v daném území. 
 

V Praze dne 27.9.2007 
Ing. Jiří Šenkýř 
místopředseda Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání 
kontakt: info@rrtv.cz 
274 813 830 


	Tisková zpráva z 16. zasedání, konaného ve dnech 25. 9. 2007 – 26.9. 2007 
	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
	-   vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. souhlas ke změnám skutečností uvedených v žádosti o licenci podle  § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívajících ve změně licenční podmínky č. 34 týkající se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s provozovateli regionálního televizního vysílání 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. podle obsahově shodných žádostí doručených dne 24., 27. a 27. srpna 2007 a dle dohody uzavřené na nařízeném ústním jednání dne 25. září 2007 
	-    vydala provozovateli GENUS TV a.s. souhlas ke změnám skutečností uvedených v žádosti o licenci podle  § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívajících ve změně licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s FTV Prima, spol. s r. o. podle obsahově shodných žádostí doručených dne 24. a 27. srpna 2007a dle dohody uzavřené na nařízeném ústním jednání dne 25. září 2007 
	-    vydala provozovateli Regionální televize DAKR, s.r.o. souhlas ke změnám skutečností uvedených v žádosti o licenci podle  § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívajících ve změně licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s FTV Prima, spol. s r. o. podle obsahově shodných žádostí doručených dne 24. a 28. srpna 2007 a dle dohody uzavřené na nařízeném ústním jednání dne 25. září 2007 
	-    vydala provozovateli TV LYRA, s.r.o. souhlas ke změnám skutečností uvedených v žádosti o licenci podle  § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívajících ve změně licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s FTV Prima, spol. s r. o. podle obsahově shodných žádostí doručených dne 24. a 28. srpna 2007 a dle dohody uzavřené na nařízeném ústním jednání dne 25. září 2007 
	-    vydala provozovateli TV MORAVA, s.r.o. souhlas ke změnám skutečností uvedených v žádosti o licenci podle  § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívajících ve změně licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s FTV Prima, spol. s r. o., podle obsahově shodných žádostí doručených dne 24. a 28. srpna 2007 a dle dohody uzavřené na nařízeném ústním jednání dne 25. září 2007  
	-    vydala provozovateli TV Vřídlo, s.r.o. souhlas ke změnám skutečností uvedených v žádosti o licenci podle  § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívajících ve změně licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s FTV Prima, spol. s r.o., podle obsahově shodných žádostí doručených dne 24. a 28. srpna 2007 a dle dohody uzavřené na nařízeném ústním jednání dne 25. září 2007 
	-    vydala provozovateli ZAK TV, s.r.o. souhlas ke změnám skutečností uvedených v žádosti o licenci podle  § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívajících ve změně licenčních podmínek týkajících se vysílacích časů na sdílených kmitočtech s FTV Prima, spol. s r. o., podle obsahově shodných žádostí doručených dne 24. a 28. srpna 2007 a dle dohody uzavřené na nařízeném ústním jednání dne 25. září 2007 
	-    zastavila správní řízení se společností CET 21 spol. s r.o. o změnách skutečností uvedených v žádosti o licenci pro zpětvzetí žádosti o tyto změny podle § 66 odst.1 písm.a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
	-    vzala na vědomí, že provozovateli United Teleshop s.r.o. v likvidaci, IČ: 27115771, zanikla dne 31. srpna 2007 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence k provozování televizního programu TOP TV prostřednictvím pozemních vysílačů z 28. kanálu Praha -Strahov, vydaná na základě rozhodnutí č.j. mal/6109/06 ze dne 31. srpna 2006, a vydává o této skutečnosti provozovateli osvědčení  
	-    vzala na vědomí, že provozovateli United Teleshop s.r.o. v likvidaci, IČ: 27115771, zanikla dne 31. srpna 2007 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence k provozování televizního programu TOP TV prostřednictvím kabelových systémů, vydaná na základě rozhodnutí č.j. Ru/58/04 ze dne 7. dubna 2004, a vydává o této skutečnosti provozovateli osvědčení  
	-   vzala na vědomí, že provozovateli LOCAL TV PLUS, spol. s r.o. zanikla ke dni 14. září 2007 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence č.j. Ru/35/95 ze dne 16. února 1995 k provozování televizního vysílání programu Local TV Stará Ves pro katastrální území Stará Ves u Rýmařova a licence č.j. Ru/114/96 ze dne 23. července 1996 programu Lokální televize Velká Polom pro katastrální území Velká Polom 
	-    vzala na vědomí vyjádření provozovatele LOCAL TV PLUS, spol. s r.o. o skončení technické překážky vysílání programu Local TV Bystřice a o ukončení vysílání programů Lokální televize Velká Polom a Local TV Stará Ves 
	-    přerušila s provozovatelem Radio TWIST Praha, s.r.o. řízení o prodloužení doby platnosti licence k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Spin prostřednictvím pozemních vysílačů o dobu 8 let, tj. do 7. července 2018 z důvodu zaslání žádosti na ČTÚ podle § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb.  
	-    vydala souhlas k odeslání žádosti na ČTÚ zda nedošlo ke změně plánu využití kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové či televizní vysílání z důvodu plnění mezinárodní smlouvy týkající se koordinace kmitočtů  
	-    rozhodla v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb. o vrácení přeplatku na správním poplatku provozovatele Radio TWIST Praha, s.r.o. ve výši 35 000 Kč,- 
	-    přerušila s provozovatelem North Music s.r.o. řízení o prodloužení doby platnosti licence Ru/121/02 k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM Labe prostřednictvím pozemních vysílačů o dobu 8 let, tj. do 2. července 2018 z důvodu zaslání žádosti na ČTÚ podle § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. 
	-    vydala souhlas k odeslání žádosti na ČTÚ, zda nedošlo ke změně plánu využití kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové či televizní vysílání z důvodu plnění mezinárodní smlouvy týkající se koordinace kmitočtů 
	-    rozhodla v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb. o vrácení přeplatku na správním poplatku provozovatele North Music s.r.o. ve výši 35 000 Kč,- 
	-    vydala souhlas k odeslání kmitočtu Plzeň – stadion 97,1 MHz / 0,2 kW na ČTÚ ke koordinaci 
	-    přerušila s provozovatelem ESA-rádio, s.r.o. řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Plzeň – stadion 97,1 MHz / 0,2 kW z důvodu 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. 
	-    vydala souhlas k odeslání kmitočtu Havlíčkův Brod 99,7 MHz / 0,2 kW na ČTÚ ke koordinaci 
	-    přerušila s provozovatelem ESA-rádio, s.r.o. řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Havlíčkův Brod 99,7 MHz / 0,2 kW z důvodu 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. 
	-    vydala souhlas k odeslání kmitočtu Jihlava - Hosov 99,0 MHz / 0,2 kW na ČTÚ ke koordinaci 
	-    přerušila s provozovatelem ESA-rádio, s.r.o. řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Jihlava - Hosov 99,0 MHz / 0,2 kW z důvodu 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. 
	-    vydala souhlas k odeslání kmitočtů Pec pod Sněžkou 87,6 MHz / 0,02 kW, Špindlerův Mlýn 87,6 MHz / 0,02 kW, Harrachov 87,6 MHz / 0,02 kW, Broumov 87,6 MHz / 0,05 kW, Jičín 87,6 MHz / 0,05 kW, Mladá Boleslav 87,6 MHz / 0,1 kW, Jablonec nad Nisou 87,6 MHz / 0,1 kW, Trutnov 87,6 MHz / 0,2 kW na ČTÚ ke koordinaci 
	-    přerušila s provozovatelem Radio Černá Hora II. s.r.o. řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtů žádost o přidělení kmitočtů Pec pod Sněžkou 87,6 MHz / 0,02 kW, Špindlerův Mlýn 87,6 MHz / 0,02 kW, Harrachov 87,6 MHz / 0,02 kW, Broumov 87,6 MHz / 0,05 kW, Jičín 87,6 MHz / 0,05 kW, Mladá Boleslav 87,6 MHz / 0,1 kW, Jablonec nad Nisou 87,6 MHz / 0,1 kW, Trutnov 87,6 MHz / 0,2 kW z důvodu 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. 
	-    udělila provozovateli LONDA spol. s r. o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Benešov 99,6 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program RÁDIO IMPULS 
	-    udělila provozovateli LONDA spol. s r. o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Hodonín 97,7 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program RÁDIO IMPULS 
	-    udělila provozovateli LONDA spol. s r. o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Znojmo 90,2 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program RÁDIO IMPULS 
	-    nařídila s provozovatelem Telefónica O2 Services, spol. s r.o ústní jednání ve věci žádosti o souhlas se změnou licenčních podmínek dle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v poskytování služeb přímo souvisejících s programem O2 Info zobrazením interaktivního odkazu ve spodní části televizní obrazovky pro vstup do: Videotéky, interaktivního objednávkového formuláře služby O2 TV a pro přístup na internetovou stránku dostupnou prostřednictvím služby O2 TV  
	-    vydala provozovateli SAT Plus, s.r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., za to, že ve stanovené lhůtě neoznámil změnu sídla společnosti;   ukládá provozovateli SAT Plus, s.r.o. podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč 
	-    zastavila s žadatelem Corinthia Towers, s.r.o. správní řízení dle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve věci žádosti o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, neboť žadatel vzal svoji žádost zpět 
	-    vyrozuměla žadatele Corinthia Towers, s.r.o. nelze dle § 7 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, správní poplatek zaplacený za podání žádosti o udělení licence vrátit 
	-     zastavila s žadatelem Corinthia Panorama, s.r.o. správní řízení dle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve věci žádosti o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, neboť žadatel vzal svoji žádost zpět 
	-    vyrozuměla žadatele Corinthia Panorama, s.r.o. nelze dle § 7 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, správní poplatek zaplacený za podání žádosti o udělení licence vrátit 
	-    registrovala společnost CL – NET s.r.o., IČ 25011022, jako provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů; územní rozsah převzatého vysílání: Česká Lípa, Stará Lípa, Dolní Libchava, Lada, Dubice u České Lípy, Horní Libchava, Sosnová u České Lípy, Doksy u Máchova Jezera, Mimoň, Zákupy, Stráž pod Ralskem, Cvikov, Jablonné v Podještědí, Markvartice v Podještědí, Nový Bor, Arnultovice u Nového Boru, Rumburk, Varnsdort; programová nabídka – registrované programy - televizní české: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 Sport, NOVA, Prima televize, 24.cz, CS Film, Galaxie Sport, SPEKTRUM, HBO, HBO 2, Cinemax, Cinemax 2, Film+, Minimax, O (Óčko), FILM BOX, NONSTOP KINO, zahraniční: AXN, Jetix, National Geographic Channel, Sport 1, Viasat Explorer, Viasat History, CNN, Hallmark, MGM Channel, MTV Base, VH 1, Eurosport, Eurosport 2, Animal Planet, Discovery Channel, Zone Reality, Zone Club, Zone Romantica, Cartoon Network, TV MARKÍZA, JOJ, STV 1, STV 2, TA 3, HUSTLER BLUE (časový rozsah 22:00 – 06:00 hodin), XXX-XTREME (časový rozsah 23:00 – 05:00 hodin); 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 
	-    registrovala provozovateli Kabelová televize Karviná, a.s. dle § 29 odst. 1, písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých televizních programů: české: Cinemax 2, ČT4 Sport, HBO Comedy, Minimax, NONSTOP KINO, O (óčko); zahraniční: Bebe TV, SPORT 1, Jetix a program HUSTLER TV s časovým rozsahem vysílání 22:00 – 06:00 h; a územního rozsahu vysílání spočívající v rozšíření o kabelové systémy v katastrálním území Český Těšín 
	-    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 zahraniční: VCTV2, VCTV4 a HTV  
	-    registrovala provozovateli Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle § 29 odst. 1 písm. c) a písm. d) zákona č 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nový převzatý český televizní program Golf Channel CZ a změnu územního rozsahu vysílání spočívající v jeho rozšíření o katastrální území dle přiloženého seznamu  
	-    registrovala provozovateli M – servis Zlín 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: české: televize slovácko, Tv NOE  
	-    vzala na vědomí, že provozovateli Karneval Media s.r.o. zanikla dle § 30 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. registrace č.j. Rg/97/99 dnem zániku právnické osoby, a to dne 1. září 2007 
	- začala projednávat žádosti o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Frýdek - Místek 95,4 MHz / 200 W (sp. zn. 2007/242/FIA), Rychnov nad Kněžnou 107,6 MHz / 500 W (sp. zn. 2007/243/FIA), Sezimovo Ústí 94,5 MHz / 200 W (sp. zn. 2007/244/FIA), Slavonice 100,8 MHz / 1 kW (sp. zn. 2007/245/FIA), Uherské Hradiště 95,8 MHz / 200 W (sp. zn. 2007/246/FIA), Uherský Brod 88,5 MHz / 200 W (sp. zn. 2007/247/FIA), Valašské Meziřičí 95,3 MHz / 158 W (sp. zn. 2007/248/FIA) a Vsetín 96,6 MHz / 200 W (sp. zn. 2007/249/FIA). Ve dvou případech dokončila hodnocení účastníků licenčního řízení a  rozhodla o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání: 
	programu Radio Beat, šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Rychnov nad Kněžnou 107,6 MHz / 500 W, podle § 18 zák. č. 231/2001 Sb., společnosti Broadcast Media s.r.o. 
	programu Rádio Paráda šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Sezimovo Ústí 94,5 MHz / 200 W, podle § 18 zák. č. 231/2001 Sb., společnosti Česká rozhlasová s.r.o. 
	- začala znovu zabývat žádostmi o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím souboru technických parametrů Benešov - Kozmice 89,3 MHz / 5 kW, poté, co byl pravomocně ukončen soudní přezkum předchozích rozhodnutí Rady a poté, co byli účastníci vyzváni k doplnění žádostí. Rozhodnutí ve věci dosud nebylo přijato 
	-    shledala, že provozovatel RADIO MORAVA s. r.o. odvysílal program Kiss Morava v kontrolovaných dnech 18. a 21. července 2007 v souladu s licenčními podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb. 
	-     zastavila s provozovatelem „Rádio Děčín“, s.r.o. správní řízení ve věci změny licenčních podmínek programu Radio Děčín v souladu s m § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu neboť žadatel vzal svou žádost zpět 
	-    zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Volba dne 1. září 2007 ve 20:00 hodin na programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat do vysílání skrytou a podprahovou reklamu a teleshopping  
	-    vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Volba, vysíláno dne 2. září 2007 ve 21:10 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV Prima, spol. s r. o. 
	-    vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Volba, vysíláno dne 3. září 2007 ve 21:10 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV Prima, spol. s r. o. 
	-    vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Volba, vysíláno dne 4. září 2007 ve 21:10 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV Prima, spol. s r. o. 
	-    vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Volba, vysíláno dne 5. září 2007 ve 21:10 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV Prima, spol. s r. o. 
	-    vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Volba, vysíláno dne 6. září 2007 ve 21:10 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV Prima, spol. s r. o. 
	-    zahájila s provozovatelem Česká televize 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 3. září 2007 v 06:07:41 hodin na programu ČT1 odvysílal označení sponzora počasí www.alza.cz (mutace 1) , které mohlo být neoddělenou reklamou  
	-    zahájila s provozovatelem Česká televize 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 3. září 2007 v 06:27:18 hodin na programu ČT1 odvysílal označení sponzora pořadu www.alza.cz (mutace 1) , které mohlo být neoddělenou reklamou 
	- rozhodla na základě seznámení s podněty analyzovat pořady: 
	CET 21 spol. s r. o./Nova; reportáž o údajném rasistickém výroku starostky a senátorky v pořadu Televizní noviny dne 12. července 2007 
	Nespecifikovaný televizní program; tzv. sponzorský vzkaz společnosti Alza, kde zelený mužíček rozbíjí obrazovku 
	FTV Prima s.r.o./Prima televize; upoutávka na pořad Sběratelé kostí vysílaná večer 9. září 2007 
	CET 21 spol. s r. o./Nova; reportáž se záběry sebeupálení v pořadu Televizní noviny dne 5. září 2007 
	Česká televize/ČT2; téma center Basic v pořadu Pomáhejme si dne 13. září 2007 
	UPC Česká republika, a.s./erotické programy; erotické programy, jejichž vysílání je registrováno v síti UPC 
	-     zastavila s provozovatelem, CET 21 spol. s r.o., správní řízení vedené ve věci sp. zn.: 2006/jfu/348/CET pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel vysílání měl dopustit odvysíláním závadných forem SMS chatu na teletextu programu Nova ve dnech 17. až 19. března 2006, neboť bylo prokázáno, že k porušení zákona nedošlo a tím odpadl důvod správního řízení 
	-     zastavila s provozovatelem, FTV Prima spol. s r.o., správní řízení vedené ve věci sp. zn.: 2006/jfu/349/FTV pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel vysílání měl dopustit odvysíláním závadných forem SMS chatu na teletextu programu Nova dne 17. března 2006, neboť bylo prokázáno, že k porušení zákona nedošlo a tím odpadl důvod správního řízení 
	-  zaslala Stálé komisi po sdělovací prostředky PSP ČR a Komisi Senátu pro sdělovací prostředky Rozsudek MS Praha 6 ca 297/2006 - 47 z něhož vyplývá, že teletext v televizním vysílání nelze sankcionovat pro mravní ohrožení mládeže 
	-    zahájila s provozovatelem, Česká televize, správní řízení pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním neobjektivní informace o povolení sponzorování reklamních znělek uveřejněné na teletextu České televize (stránka 119) dne 31.8.2007 v čase 08:55:10 hodin 
	-     zastavila s provozovatelem RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s. r. o. správní řízení pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu Minuty regionu, resp. příspěvku o znečišťování ovzduší, dne 10. listopadu 2006 od 18.45 hodin na programu Puls, neboť nebylo prokázáno porušení zákona a tím odpadl důvod řízení  
	-    vydala provozovateli, RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o., upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. – povinnost uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu, kterého se provozovatel vysílání dopustil tím, že v průběhu vysílání dne 5. ledna 2007 v časových úsecích 7.00–8.00 hod. a 16.00–18.00 hod. opakovaně neuvedl označení televizního programu (logo) ve znělkách reklamy.   účastníkovi řízení stanovuje lhůtu k nápravě ihned ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Současně   ukládá v souladu s  § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. účastníkovi řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč  
	-    vydala provozovateli Česká televize upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 17. června 2007 nezabránil neoprávněnému vstupu do vysílání během vysílání pořadu Panorama, vysílaného od 7.50 hodin na programu ČT 2. Současně   ukládá účastníkovi řízení v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč 
	-    vyhověla panu Danielovi Prokopovi a poskytla mu Zápis ze 14. zasedání a kopii Správního rozhodnutí o zastavení správního řízení vedeného s Českou televizí pro možné porušení zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Tykadlo –  radarová základna ano, nebo ne? vysílaného dne 24. dubna 2007 od 16:55 hodin na programu ČT1 
	-    schválila návrh zprávy o činnosti Rady v období duben 2007 až září 2007 pro zasedání EPRA 
	 
	Rozdílné stanovisko Ing. Jiřího Šenkýře a JUDr. Dalibora Matulky k bodu 20 ze  
	16. zasedání Rady 
	Rada neměla přidělit kmitočet Hodonín 97,7 MHz/200 W pro RÁDIO IMPULS, neboť toto území je dostatečně pokryto stávajícím vysílačem. Rada měla dát přednost vyhlášení licenčního řízení a tím umožnit rozšíření programové nabídky v daném území. 
	 




