Tisková zpráva z 18. zasedání, konaného dne 23. 10. 2007
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
- udělila společnosti CET 21 spol. s r. o., IČ 45800456, licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení)
programu: Nova Cinema; územní rozsah vysílání: Česká republika
Rozdílné stanovisko Petra Pospíchala a Daniela Nováka
Žadatel o licenci výslovně uvedl, že nesplní zákonem požadovaný podíl evropských děl
ve vysílání. Výhrada neproveditelnosti nemůže být ponechána na úvaze žadatele, nýbrž
musí vyplývat z programové specifikace. U programu s obecným zaměřením na film a
seriály výhrada neproveditelnosti neobstojí, byť je v žádosti uveden odkaz na produkci
USA.
- udělila Městu Kralupy nad Vltavou, IČ 00236977, licenci k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název (označení)
programu: TV KRALUPY, územní rozsah vysílání: katastrální území Kralupy nad
Vltavou, Lobeč, Lobeček
- vydala provozovateli M + M spol. 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
poměru mluveného slova, ve změně poměru české hudby, ve změně zařazování
zpravodajství, v novém znění programové skladby vysílání
- vydala provozovateli „Rádio Děčín“, s. r. o., souhlas ke změně skutečností uvedených
v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně označení názvu programu na RÁDIO BLANÍK SEVERNÍ ČECHY
- vydala provozovateli Rádio Venkow, spol. s r. o., souhlas ke změně skutečnosti
uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající
ve změně označení názvu programu na RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY
- vydala provozovateli Eldoradio, s. r. o., souhlas ke změně skutečností uvedených v
žádosti o licenci dle § 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně
označení názvu programu na RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY
- nevydala provozovateli Frekvence 1,a. s. 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, jejichž podstatou je rozšíření zpravodajství lokálním odpojováním
- vydala provozovateli EVROPA 2, spol. s r. o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb. na porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že dne 17. května 2007 v čase 8:06 a 8:48 hodin na programu EVROPA 2
odvysílal v Ranní show dialog o nové reklamní kampani CK Fischer, který byl skrytou
reklamou
- zastavila se zadavatelem reklamy společností STUDENT AGENCY, s. r. o., správní
řízení podle § 66 odst. 2 správního řádu, zahájené pro možné porušení § 2 odst. 1
písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. – porušení zákazu klamavé reklamy, protože odpadl
důvod řízení
- zastavila se zpracovatelem reklamy Jiřím Kožnarem, IČO: 728 37 608, správní řízení
podle § 66 odst. 2 správního řádu, zahájené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c)
zákona č. 40/1995 Sb. – porušení zákazu klamavé reklamy, protože odpadl důvod
řízení
- shledala, že reklamní spot AHA! (mutace 63) byl odvysílán v souladu se zákonem č.
231/2001 Sb.
- zahájila se společností Vodafone Czech Republic a. s., a. s., jako zadavatelem
reklamy na produkt 5 balíčků neomezených služeb Sony Ericsson V630i (mutace 1),

která byla vysílána v době od 9. do 30. července 2007 na programech ČT1, Nova a
Prima televize, správní řízení zahájené z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1
písm. c) zákona č. 40/1995 Sb.
- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu
Dobré ráno dne 21. září 2007 na programu ČT1 se mohl dopustit porušení povinnosti
nezařazovat do vysílání skrytou reklamu
- zahájila se společností HERVIS Sport a móda, s. r. o., zadavatelem reklamního spotu
HERVIS SPORTS (mutace 8), správní řízení pro možné porušení § 2b odst. 2 zákona č.
40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v reklamě nebylo jednoznačně uvedeno
datum, ke kterému nabídka končí
- zahájila se společností HERVIS Sport a móda, s. r. o., zadavatelem reklamního spotu
HERVIS SPORTS (mutace 9), správní řízení pro možné porušení § 2b odst. 2 zákona č.
40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v reklamě nebylo jednoznačně uvedeno
datum, ke kterému nabídka končí
- zahájila se společností JYSK s. r. o., zadavatelem reklamního spotu JYSK (mutace
6), správní řízení pro možné porušení § 2b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se
mohl dopustit tím, že v reklamě nebylo jednoznačně uvedeno datum, ke kterému
nabídka končí
- zahájila se společností JYSK s. r. o., zadavatelem reklamního spotu JYSK (mutace
7), správní řízení pro možné porušení § 2b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se
mohl dopustit tím, že v reklamě nebylo jednoznačně uvedeno datum, ke kterému
nabídka končí
- zahájila se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s., jako zadavatelem
reklamy na produkt Internet ADSL Start (mutace 3), která byla vysílána v době od 18.
června do 1. července 2007 na programech ČT1, Nova a Prima televize, správní řízení
zahájené z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb.
- zahájila se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s., jako zadavatelem
reklamy na produkt Volání SMS Internet O2TV (mutace 1), která byla vysílána v době
od 13. do 31. července 2007 na programech ČT1, Nova a Prima televize, správní řízení
zahájené z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb.
- zahájila se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. jako zadavatelem reklamy
na produkt Volání–sms-internet-O2TV-Sony Ericsson K550i (mutace 1), která byla
vysílána premiérově 1. srpna 2007 v 08:31:35 hodin na programu Nova, správní řízení z
moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb.
- zahájila se společností Komerční banka, a. s. jako zadavatelem reklamy na produkt
Flexibilní hypotéka (mutace 2), která byla vysílána premiérově 20. srpna 2007 v
19:00:15 hodin na programu Nova, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2
odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb.
- zahájila s provozovatelem Stanice O, a. s. správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 6 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 1. srpna 2007
v 16:21:09 hodin na programu Óčko odvysílal premiérově reklamní spot CB SERVIS
CENTRUM České Budějovice, který je reklamou na střelné zbraně
- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu
Události, komentáře, sekvence problematiky legislativní tvorby Parlamentu ČR dne 16.
února 2007 od 21:00 hodin na programu ČT2 se mohl dopustit porušení povinnosti
nezařazovat do vysílání skrytou reklamu
- vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Volba, vysíláno
dne 8. září 2007 ve 22:25 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV Prima,
spol. s r. o.

- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show, dne 12. září 2007 v 00:05 hodin na
programu Prima televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a
teleshopping byly rozeznatelné a zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově
oddělené od ostatních částí programu
- vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, vysíláno dne 12.
září 2007 ve 21:15 hodin na programu Prima televize provozovatele FTV Prima, spol. s
r. o.
- vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show,
vysíláno dne 12. září 2007 ve 23:25 hodin na programu Prima televize provozovatele
FTV Prima, spol. s r. o.
- 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, Výzva, dne 13. září 2007 ve 21:15 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, Noční show,
vysíláno dne 14. září 2007 v 00:05 hodin na programu Prima televize provozovatele
FTV Prima, spol. s r. o.
- vzala na vědomí zprávu o analýze pořadu VyVolení – Noví hrdinové, Noční show,
vysíláno dne 14. září 2007 ve 23:20 hodin na programu Prima televize provozovatele
FTV Prima, spol. s r. o.
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 32 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním
pořadu VyVolení – Noví hrdinové, dne 16. září 2007 ve 22:10 hodin na programu Prima
televize se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby vysílání pořadu, který by mohl
ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých a je vysílán mimo dobu
od 06. 00 hodin do 22. 00 hodin, bezprostředně předcházelo slovní upozornění na
nevhodnost pořadu pro děti a mladistvé, a aby tento pořad byl označen obrazovým
symbolem upozorňujícím na jeho nevhodnost pro děti a mladistvé po celou dobu
vysílání
- shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal příspěvky týkající se problematiky
případné stavby amerického radaru na území ČR v období od 20. ledna do 11. února
2007 v rámci pořadů Události, Události, komentáře a Otázky Václava Moravce v
souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
- shledala, že provozovatel CET 21 spol. s r. o. odvysílal příspěvky týkající se
problematiky případné stavby amerického radaru na našem území v období od 20.
ledna do 11. února 2007 v rámci pořadů Televizní noviny a v pořadu Střepiny dne 25.
února 2007 na programu Nova v souladu se zákonem 231/2001 Sb.
- shledala, že provozovatel FTV Prima, spol. s r. o. odvysílal příspěvky týkající se
problematiky případné stavby amerického radaru na našem území v období od 20.
ledna do 11. února 2007 v rámci pořadů 1. zprávy a Nedělní partie v souladu se
zákonem 231/2001 Sb.
- rozhodla po seznámení s podněty analyzovat pořady:
FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize; označení sponzorovaného pořadu ze série
VyVolení – Noví hrdinové s hasičským vozem a napadením mladíka, vysílání 12. října
2007
Česká televize/ČT1; příspěvky o majetkových poměrech J. Paroubka v pořadu 168
hodin ze dnů 16. září a 7. října 2007
LONDA spol. s r. o./RÁDIO IMPULS; promoakce „volejte Impuls“ s možností výhry

- zastavila správní řízení z moci úřední s provozovatelem RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.
r. o. pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., neboť ve
vysílání programu RTA VÝCHODNÍ ČECHY dne 5. ledna 2007 v časových úsecích 7.
00–8. 00 hod a 16. 00–18. 00 hod. odvysíláním pořadů Rozjezd, Jízda, Breakout, Inbox
a Videoklip dne označených kromě loga vlastního programu (logo RTA VÝCHODNÍ
ČECHY v levém horním rohu obrazu) také logem programu O (logo „óčko “ v pravém
horním rohu obrazu). Nebylo prokázáno, že došlo k porušení zákona
- vydala provozovateli, Českomoravská televizní, s. r. o., upozornění na porušení § 48
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. – povinnost nezařazovat do vysílání reklamy
politických stran a hnutí a reklamy nezávislých kandidátů na poslance, senátory nebo
členy zastupitelstva obce nebo vyššího samosprávného celku, pokud zvláštní zákon
nestanoví jinak, kterého se provozovatel vysílání dopustil tím, že dne 9. října 2006 od
18:44 hodin odvysílal na programu Vysočina TV reklamní upoutávku na divadelní
představení. Současně uložila 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 Českomoravská televizní, s. r. o., upozornění na porušení § 48
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. – neboť uvedením reklamní upoutávky na
diskotéku v klubu Netopýr, odvysílanou dne 10. října 2006 od 18:53 hodin na programu
Vysočina TV, porušil povinnost nezařazovat do vysílání reklamy politických stran a hnutí
a reklamy nezávislých kandidátů na poslance, senátory nebo členy zastupitelstva obce
nebo vyššího samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Současně
uložila 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
- udělila provozovateli, Českomoravská televizní, s. r. o., pokutu ve výši 100 000,- Kč
za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť pořadem Zaměřeno na
… dne 10. října 2006 od 7:01 hodin na programu Vysočina TV porušil povinnost
zřetelně oddělovat reklamu od ostatních částí programu. Současně uložila 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
- udělila provozovateli, Českomoravská televizní, s. r. o., pokutu ve výši 50 000,- Kč za
porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. – neboť ve dnech 10. října a 11.
října 2006 v ranních vysílacích blocích na programu Vysočina TV porušil povinnost
uvádět označení televizního programu - logo. Současně uložila 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, Českomoravská televizní, s. r. o. upozornění na porušení § 50
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť ve dnech 10., 11., 12. a 13. října 2006 ve
vysílání programu Vysočina TV překročil denní časový limit pro vysílání reklamy.
Současně uložila 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
- zastavila s provozovatelem vysílání Stanice O, a. s., správní řízení podle § 66 odst. 2
správního řádu, zahájené pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb. – porušení povinnosti nezařazovat do vysílání reklamu podporující chování
ohrožující morálku, protože odpadl důvod řízení
- zastavila s provozovatelem vysílání CET 21 spol. s r. o. správní řízení podle § 66
odst. 2 správního řádu, zahájené pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb. – porušení povinnosti nezařazovat do vysílání reklamu podporující
chování ohrožující morálku, protože odpadl důvod řízení
- zastavila se společností Česká pojišťovna, a. s. správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. v platném znění zadáním

televizní reklamy na vlastní služby spojené s likvidací pojistných událostí neboť nebylo
prokázáno, že došlo k porušení zákona
- uložila společnosti TV PRODUCTS CZ s. r. o. za porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona
č. 40/1995 Sb. v platném znění zadáním klamavé televizní reklamy na šicí stroj pokutu
ve výši 50 000,- Kč (dle § 8a odst. 6 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb. je v tomto případě
možno uložit pokutu ve výši do 10 000 000 Kč) Současně uložila v souladu s § 79 odst.
5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů
správního řízení ve výši 1 000,- Kč
- vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 10 Ca 248/2007 – 90 ze dne
4. září 2007, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze
dne 5. dubna 2005, č. j. Rpo/49/05 a vráceno k novému rozhodnutí
- zastavila správní řízení s provozovatelem, Česká televize, vedené ve věci Rpo/49/05
pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo
dojít odvysíláním neoddělené reklamy „Balakom - barvy do každého počasí. Balakom pocítíte rozdíl“ dne 17. prosince 2004 v 19. 47 hodin, na programu ČT 2, neboť nebylo
prokázáno, že k porušení zákona došlo a tím odpad důvod správního řízení
- udělila provozovateli CET 21 spol. s r. o. souhlas se změnami skutečností uvedených
v žádosti o licenci k provozování televizního vysílání č. 001/93, ve znění platných změn,
týkající se výše základního kapitálu společnosti CET 21 spol. s r. o., výše vkladu
společníka CME Media Enterprises B. V. a výše obchodních podílů jednotlivých
společníků, spolu s příslušnými změnami společenské smlouvy společnosti CET 21
spol. s r. o.a vzala na vědomí změnu sídla společníka Central European Media
Enterprises II B. V.
- udělila provozovateli RADIO STATION BRNO, spol. s r. o. souhlas ke změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení
kmitočtu Třebíč 92,4 MHz/100 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb. pro program KISS HÁDY
- udělila provozovateli BROADCAST MEDIA, s. r. o. souhlas ke změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu
Jablonec nad Nisou 94,5 MHz/100 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona
č. 231/2001 Sb. pro program Radio Beat
- neudělila provozovateli BROADCAST MEDIA, s. r. o. souhlas ke změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Plzeň
97,5 MHz/100 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro
program Radio Beat
- neudělila provozovateli NONSTOP s. r. o. souhlas ke změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Jihlava 101,1
MHz/250 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro
program RÁDIO KROKODÝL
- neudělila provozovateli ESA-rádio, s. r. o. souhlas ke změně souboru technických
parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Tábor 101,8
MHz / 1 kW podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro
program Fajn radio
- vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím
vysílačů se souborem technických parametrů Tábor 101,8 MHz / 1 kW se lhůtou pro
podání žádosti 27.11.2007
- neudělila provozovateli Pražské inforádio,s. r. o. souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci, a to změnou souboru technických parametrů a územního
rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Kladno 107,1 MHz/150 W z důvodu
zamítavého stanoviska ČTÚ
- neshledala odůvodněnou stížnost provozovatele V plus P s. r. o. proti postupu
správního orgánu ve věci přerušení řízení sp. zn. 2007/666/cun/VPP

- neshledala odůvodněnou stížnost provozovatele V plus P s. r. o. proti postupu
správního orgánu, ve věci účastenství GES MEDIA ASSET a. s. v řízení vedeném pod
sp. zn. 2007/666/cun/VPP
- vydala provozovateli RTV Cheb, k. s. souhlas ke změně skutečnosti uvedené v
žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně
právní formy společnosti na akciovou společnost s akciemi na jméno
- vydala provozovateli TOTALPRESS, s. r. o. dle § 21 odst. 1, písm. e) v návaznosti na
§ 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., souhlas k převodu 34% podílu ve společnosti
TOTALPRESS, s. r. o., odpovídajícímu výši vkladu 68 000,- Kč na základním kapitálu
na třetí osobu
- přerušila s provozovatelem POLAR televize Ostrava, s. r. o. dle § 14 odst. 5 zákona č.
231/2001 Sb. řízení o změně licenčních podmínek a vyzvala ho k odstranění nedostatků
žádosti ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí výzvy
- vzala na vědomí, že provozovateli REGION MEDIA s. r. o. zanikla dnem 2. října 2007
dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence č. j. Ru/113/04 ze dne 15. června 2004
k televiznímu vysílání programu 24. cz šířeného prostřednictvím družice
- zastavila s provozovatelem REGION MEDIA s. r. o. dle § 66 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, správní řízení vedené pro možné porušení § 32 odst. 1
písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odpadl jeho důvod
- vydala provozovateli Media Vision, s. r. o. opravné rozhodnutí dle § 70 zákona č.
500/2004 Sb. ve věci rozhodnutí o udělení licence č. j. 2007/423/zem/CZR v rozsahu
časového rozsahu vysílání programu CS Link TV: časový rozsah vysílání 15,5 – 16 h
denně
- zaregistrovala provozovateli Media Vision, s. r. o. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb. změny programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých
českých televizních programů - Minimax (vysílací doba denně od 6. 00 - 11. 50 hodin),
SPEKTRUM a v registraci nových převzatých zahraničních televizních programů - Jetix
Play (vysílací doba denně od 7. 00 do 11. 50 hodin), Viasat Explorer, Viasat History,
DISCOVERY Channel
- vydala provozovateli Telefónica O2 Services, spol. s r. o souhlas ke změně 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
- zastavila s provozovatelem Karneval Media s. r. o., resp. společností UPC Česká
republika, a. s. jako právním nástupcem zaniklé společnosti Karneval Media s. r. o.dle §
66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, správní řízení vedené, pro možné
porušení § 54 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odpadl jeho důvod
- vzala na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. srpna 2007, č. j. 1
As 3/2007-83, kterým byla zamítnuta kasační stížnost společnosti Telefónica O2 Czech
Republic, a. s. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. října 2006, č. j. 8 Ca
69/2006-53
- vzala na vědomí informaci o koordinaci VKV kmitočtu Velké Meziříčí – Jihlavská 92,2
MHz/100 W
- vydala provozovateli HBO Česká republika, spol. s r. o. souhlas ke změně skutečností
uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně územního rozsahu vysílání rozšířením o Bulharsko, Chorvatsko,
Slovinsko a Srbsko a Černou Horu
- zaregistrovala provozovateli TETA s. r. o. dle § 29 odst. 1 písm. c) a písm. d) zákona
č 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové
převzaté televizní programy české: Cinemax, Cinemax 2, CS Film, ČT 4 Sport, ČT 24,

FILM BOX, Film+, Galaxie Sport, HBO 2, HBO Comedy, Meteo TV, Minimax,
NONSTOP KINO, O (Óčko), PUBLIC TV, SPEKTRUM, Tv NOE, zahraniční: 3sat,
Animax, ARTE, AXN, AXN Crime, AXN Sci-Fi, BBC Prime, BBC World, Cartoon
Network, CCTV 9, DELUXE MUSIC, Deutsche Welle, Discovery Science, Discovery,
Civilisation, Discovery Science, Discovery Travel & Living, ESPN, ESPN Classic Sport
Europe, EuroNews, EUROSPORT 2, Extreme Sports, Channel, Fashion TV, Channel 4,
Horror Channel, JOJ, KI. KA, MCM, MEZZO, MGM Channel Central Europe, MTV
Base, MTV Dance, MTV Hits, MUSIC BOX, Motors TV, National Geographic Channel,
NASN, National Geographic Wild, NAUTIK TV, ORF 1, ORF 2, Pervyj kanal Worldwide,
Polsat, TVP 1, TVP 2, TVP 3, RAI UNO, Sky News, Sport 1, STV 1, STV 2, Super RTL,
TA3, TCM, Travel Channel, TV4 Polska, TV 5, TV Deko, TV MARKÍZA, TVN, TVP
Kultura, TV Polonia, TV PAPRIKA, TV Patriot, packet VOOM HD (Ultra HD, Rush HD),
Viasat Explorer, Viasat History, VH 1, VH 1 Classic, VH 1 Europe, VH 2, XXX Xtreme
(22:00 – 06:00 h), Zone Club, Zone Horror, Zone Reality a změnu územního rozsahu
vysílání spočívající v jeho rozšíření o katastrální území Ústí nad Labem, Střekov,
Krásné Březno, Dobětice, Předlice, Klíše, Bukov, Všebořice, Telnice
- vydala provozovateli TETA s. r. o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti
o licenci dle § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně
územního rozsahu vysílání rozšířením o katastrální území Ústí nad Labem, Střekov,
Krásné Březno, Dobětice, Předlice, Klíše, Bukov, Všeboříce
V Praze dne 24.10.2007
Václav Žák
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv. cz
274 813 830

