Tisková zpráva z 4. zasedání, konaného ve dnech 17. 2. 2009 - 18. 2. 2009
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
- schválila Výroční zprávu za rok 2008
- udělila společnosti Digital Broadcasting s. r. o.,IČ 26839407, licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název
(označení) programu: TV TELKA; územní rozsah vysílání: Moravskoslezský kraj Ostrava a okolí, Frýdek Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frenštát pod Radhoštěm,
Havířov, Příbor
- udělila společnosti FTV Prima, spol. s. r. o., IČ 48115908, licenci k provozování
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů a družice na 12 let; název
(označení) programu: Prima Cool; územní rozsah vysílání: Česká republika
- udělila společnosti FTV Prima, spol. s. r. o., IČ: 48115908, podle čl. IV. odst. 4. a 6.
zákona č. 304/2007 Sb., licenci k provozování zemského digitálního televizního vysílání
programu Prima Cool
- přerušila s provozovatelem CET 21 spol. s. r. o. řízení o prodloužení doby platnosti
licence k celoplošnému zemskému analogovému a digitálnímu televiznímu vysílání
programu Nova a vyzvala ho k odstranění nedostatků v žádosti ve lhůtě 30 dnů ode dne
doručení výzvy a k zaplacení správního poplatku 50. 000,- Kč ve lhůtě 15 dnů ode dne
doručení výzvy- udělila provozovateli Radio Station Brno, s. r. o. souhlas ke změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení
kmitočtu Boskovice 89,4 MHz/500 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona
č. 231/2001 Sb. pro program Kiss Hády
- vydala provozovateli CABTEL mont ZLÍN, 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 zařazením nového programu Infokanál
Malhostovice
- registrovala provozovateli SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. dle § 29 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové
převzaté české televizní programy : Televize Barrandov, Z1, PUBLIC TV a SPORT 5 a
zahraniční televizní programy THE FISHING AND HUNTING CHANNEL a DOKU KLUB
- vzala na vědomí, že provozovateli MAKRO, spol. s r. o., IČ 40232212, zanikne ke dni
nabytí právní moci rozhodnutí Rady, dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence k
provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů programu
MAKRO v rozsahu katastrálních území Ralsko – Kuřivody, Bečov, Česká Lípa, Jiříkov,
Šluknov.
- registrovala provozovateli K + K cable s. r. o. změnu skutečností uváděných v
přihlášce o registraci dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v
prodeji obchodních podílů společníků Ing. Jiřího Košťála a Josefa Kučery společnosti K
+ K cable s. r. o. společnosti BKS Capital Partners a. s., čímž se tato společnost stane
jediným společníkem společnosti K + K cable s. r. o.
- registrovala provozovateli BKS Capital Partners a. s., změny v přihlášce k registraci
podle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající: v registraci a) nových
převzatých českých televizních programů: SPORT 5, Televize Barrandov; b) nových
převzatých zahraničních televizních programů: AXN Crime, AXN Sci-fi, The Travel
Channel, VOOM HD, CNN International, Playboy TV (časový rozsah vysílání 22:00 06:00 hodin), Private Spice (časový rozsah vysílání 22:00 - 06:00 hodin)
- registrovala provozovateli RIO Media s. r. o. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté
zahraniční televizní programy MTV Hits, MTV Dance, EUROSPORT 2, XXX Xtreme
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(23:00 – 05:00 h), VH 1 Classic Europe, Baby TV, Nat Geo Wild, Jetix Play, Playboy TV
(23:00 – 05:00 h), Travel Channel
- registrovala provozovateli SATT a. s. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 231/2001 Sb.
změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté televizní
programy české: PUBLIC TV, Nova sport, Z1, zahraniční: JimJam, The History
Channel, MTV2, MTV Hits, MTV Dance, VH 1 Classic Europe, THE FISHING AND
HUNTING CHANNEL, Bebe TV
- registrovala provozovateli TV-MAJ s. r. o. dle § 29 odst. 1, písm. c) a d) zákona č.
231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých
televizních programů: televizní české: ČT 24, ČT4 Sport, Nova Cinema, Nova sport, O
(óčko); televizní zahraniční: Animal Planet, DISCOVERY Channel, JOJ, TV MARKÍZA,
STV 1
- prodloužila žadateli RTS DAKR s. r. o. dle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, lhůtu k odstranění nedostatků přihlášky k registraci
- se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 19. prosince 2008, č.
j. 6 As 6/2008-97, kterým bylo rozhodnuto o kasační stížnosti Rady proti rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 26. září 2007, č. j. 7 Ca 111/2007-32
- vydala provozovateli Rádio Pálava s. r. o., upozornění na porušení zákona, neboť na
programu Rádio Jih nezajistil dne 15. října 2008 od 00:00 do 24:00 hodin oddělení
reklamy od časomíry a tím se dopustil porušení zákon č. 231/2001 Sb. § 48 odst. 4
písm. a)
- vydala provozovateli Rádio Pálava s. r. o., upozornění na porušení licenčních
podmínek, neboť na programu Rádio Jih dne 15. října nedodržel obsahovou náplň
odpoledního a nočního bloku a tím se dopustil porušení licenčních podmínek
- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním spotu s
přímou nabídkou dětského prostírání dne 3. prosince 2008 v 18:41:21 hodin na
programu ČT1, který nebyl výslovně označen jako teleshopping, ani to nebylo z jeho
zpracování zřetelně patrné, se mohl provozovatel dopustit porušení povinnosti zajistit,
aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné
- zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním spotu s
přímou nabídkou dětských lyží dne 8. prosince 2008 v 18:44:22 hodin na programu
ČT1, který nebyl výslovně označen jako teleshopping, ani to nebylo z jeho zpracování
zřetelně patrné, se mohl provozovatel dopustit porušení povinnosti zajistit, aby reklamy
a teleshopping byly rozeznatelné
- zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v
označení sponzora Jackie, časopis (sponzor pořadu, mutace 2) vysílaném premiérově
dne 16. října 2008 ve 20:52:04 hodin na programu Prima televize nebyl identifikován
sponzor
- se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými v
období od 26. ledna do 4. února 2009: CET 21 spol. s r. o. /Nova, FTV Prima, spol. s r.
o. /Prima televize a Česká televize/ČT1 – reklama na produkt Sazka tip; CET 21 spol. s
r. o. /Nova – Pohřešovaní III (2), 30. ledna 2009 od 13:25 hodin; CET 21 spol. s r. o.
/Nova – Koření, resp. reportáž o jedenáctiletém toreadorovi z Mexika, 31. ledna 2009 od
18:35 hodin; CET 21 spol. s r. o. /Nova – Televizní noviny, resp. reportáž Týrání zvířat:
Kůň okusuje jehňata, 12. ledna 2009 od 19:30 hodin; CET 21 spol. s r. o. /Nova –
Odpolední Televizní noviny, resp. reportáž Jeden z majitelů otřesně týraných ovcí byl
ochráncem přírody, 14. ledna 2009 od 17:00 hodin; CET 21 spol. s r. o. /Nova –
Televizní noviny, resp. reportáž Týrané ovce už dostaly seno. Pořád ale nocují v
mrazu,17. ledna 2009 od 19:30 hodin; Česká televize/ČT1 – Roming, 1. února 2009 od
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20:00 hodin; Česká televize/ČT2 – Večer na téma…, 25. ledna 2009 od 20:00 hodin;
CET 21 spol. s r. o. /Nova – reklama Coca Cola Zero, 29. ledna 2009 v 19:57 hodin;
CET 21 spol. s r. o. /Nova – reklama Synot Tip, 30. ledna 2009 v 22:21 hodin; FTV
Prima, spol. s r. o. /Prima televize – upoutávka na pořad Starsky a Hutch, 24. ledna
2009 v 9:50 hodin; CET 21 spol. s r. o. /Nova – používání záznamů z YouTube; Česká
televize – dopis společnosti Prolux Consulting Int. s. r. o. k připravované reportáži
Davida Havlíka o realitní kanceláři Prolux; CET 21 spol. s r. o. /Nova – Občanské judo,
resp. reportáž Kvalita především; HBO Česká republika, spol. s r. o. /HBO – Na stojáka,
29. ledna 2009 od 20:00 hodin; Barrandov Televizní Studio a. s. /Televize Barrandov –
upoutávky na kriminální pořady před pořadem Lokomotiva Tomáš
- zahájila se zadavatelem Sazka, a. s. správní řízení z moci úřední pro možné porušení
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy Sazka tip (mut 1) s
premiérovým odvysíláním dne 5. ledna 2009 v 18:53:23 hodin na programu Prima
televize a s následnými reprízami též na programu Nova se mohl dopustit porušení
zákazu reklamy, která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního právního
předpisu
- zahájila se zadavatelem Sazka, a. s. správní řízení z moci úřední pro možné porušení
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy Sazka tip (mut 2) s
premiérovým odvysíláním dne 5. ledna 2009 v 19:39:02 hodin na programu ČT1 se
mohl dopustit porušení zákazu reklamy, která je nekalou obchodní praktikou podle
zvláštního právního předpisu
- zahájila se šiřitelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., neboť odvysíláním reklamy Sazka
tip (mut 1) s premiérovým odvysíláním dne 5. ledna 2009 v 19:28:25 hodin na programu
Nova se mohl dopustit porušení zákazu reklamy, která je nekalou obchodní praktikou
podle zvláštního právního předpisu
- zahájila se šiřitelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., neboť odvysíláním reklamy Sazka
tip (mut 1) s premiérovým odvysíláním dne 5. ledna 2009 v 18:53:23 hodin na programu
Prima televize se mohl dopustit porušení zákazu reklamy, která je nekalou obchodní
praktikou podle zvláštního právního předpisu
- zahájila se šiřitelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné porušení
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., neboť odvysíláním reklamy Sazka tip (mut
2) s premiérovým odvysíláním dne 5. ledna 2009 v 19:39:02 hodin na programu ČT1 se
mohl dopustit porušení zákazu reklamy, která je nekalou obchodní praktikou podle
zvláštního právního předpisu
- ve věci správního řízení sp. zn. 2008/1020/had/Poi zahájeného se společností Point advertising
agency, s. r. o. pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., ve znění do 11. 2. 2008,
kterého se měl dopustit zpracováním reklamy na přípravek Pharmaton Geriavit, která byla
vysílaná od 1. listopadu 2007 na programu Nova a Prima televize, změnila právní kvalifikaci
skutku na možné porušení § 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb.
- udělila provozovateli Česká televize pokutu ve výši 100 000,- Kč pro nedodržení
povinnosti stanovené pro vysílání reklam, teleshoppingu a sponzorovaných pořadů,
kterého se dopustil tím, že označení sponzora Olympus, produkt Mju 850 (sponzor
pořadu, mutace 1) s premiérou dne 2. května 2008 v 06:26:23 hod. na programu ČT1,
bylo neoddělenou reklamou (porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. ).
Současně uložila 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
- udělila provozovateli Česká televize pokutu ve výši 100 000,- Kč pro nedodržení
povinnosti stanovené pro vysílání reklam, teleshoppingu a sponzorovaných pořadů,
kterého se dopustil tím, že označení sponzora Olympus, produkt Mju 850 (sponzor
pořadu, mutace 2) s premiérou dne 2. května 2008 v 09:40:09 hod. na programu ČT2,
bylo neoddělenou reklamou (porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. ).
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Současně uložila 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
- udělila provozovateli Česká televize pokutu ve výši 100 000,- Kč pro nedodržení
povinnosti stanovené pro vysílání reklam, teleshoppingu a sponzorovaných pořadů,
kterého se dopustil tím, že označení sponzora Olympus, produkt Mju 850 (sponzor
počasí, mutace 1) s premiérou dne 2. května 2008 v 06:07:47 hod. na programu ČT1,
bylo neoddělenou reklamou (porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. ).
Současně uložila 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
- udělila provozovateli Česká televize pokutu ve výši 100 000,- Kč pro nedodržení
povinnosti stanovené pro vysílání reklam, teleshoppingu a sponzorovaných pořadů,
kterého se dopustil tím, že označení sponzora Olympus, produkt Mju 850 (sponzor
počasí, mutace 2) s premiérou dne 2. května 2008 v 09:08:06 hod. na programu ČT2,
bylo neoddělenou reklamou (porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. ).
Současně uložila 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
- udělila provozovateli Česká televize pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť odvysíláním
teleshoppingu ČT nabízí dne 8. dubna 2008 v 18:44 hodin na programu ČT1 se dopustil
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost zajistit,
aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné. Současně uložila 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 Českomoravská televizní, s. r. o., zahájené
pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., odvysílaním pořadu
Zaměřeno na … dne 10. října 2006 od 7:01 hodin na programu Vysočina TV, neboť ve
správním řízení porušení zákona nebylo prokázáno, čímž odpadl důvod správního
řízení
- udělila provozovateli Česká televize pokutu ve výši 200 000,- Kč pro nedodržení
povinnosti stanovené pro vysílání reklam, teleshoppingu a sponzorovaných pořadů,
kterého se dopustil tím, že v označení sponzora Kubík, Play! Ovocné šťávy (mutace 1),
s premiérou dne 5. května 2008 v 16:45:06 hod. na programu ČT1, nebyl identifikován
sponzor(porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. ). Současně uložila 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
- udělila provozovateli Česká televize pokutu ve výši 200 000,- Kč pro nedodržení
povinnosti stanovené pro vysílání reklam, teleshoppingu a sponzorovaných pořadů,
kterého se dopustil tím, že v označení sponzora Kubík, Play! Ovocné šťávy (mutace 2),
s premiérou dne 5. května 2008 v 17:13:25 hod. na programu ČT1, nebyl identifikován
sponzor (porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. ). Současně uložila 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 s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední, vedené
pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Občanské
judo, resp. reportáž Právníkova stvrzenka s podtitulem Jak to dopadlo, dne 3. března
2008 v 18:50 hodin na programu Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž
odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem CET 21 posl. s r. o., vedené pro
možné porušení § 31 odst. 2, kterého se měl dopustit dne 29. června 2006 v čase od
21:45 hodin na programu Nova odvysíláním pořadu Občanské judo, konkrétně pak
příspěvek Právníkova stvrzenka, neboť odpadl důvod pro vedení správního řízení
- udělila provozovateli CET 21 spol. s r. o. pokutu ve výši 50 000,- Kč, neboť
odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáže o rech v okolí Chlumce nad
Cidlinou, dne 28. března 2008 od 19:30 hodin na programu Nova se dopustil porušení §
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31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., které uložila povinnost zajistit, aby ve
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a
vyváženosti Současně uložila účastníkovi řízení 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
- zastavila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení zahájené z moci úřední,
vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu
Televizní noviny, resp. reportáže o odkazech na pornografické stránky na webových
stránkách některých měst, dne 24. března 2008 od 19:30 hodin na programu Nova,
neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- udělila provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., pokutu ve výši 200 000,- Kč, neboť
odvysíláním pořadu Nejúžasnější videa světa II dne 16. března 2008 od 14:20 hodin na
programu Prima televize se dopustil porušení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001
Sb., které uložila povinnost bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené
těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost.
Současně uložila účastníkovi řízení 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
- udělila provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť
odvysíláním pořadu Zprávy TV Prima, resp. reportáže o brutálním útoku mladých dívek
na šestnáctiletou spolužačku v Americe, dne 11. dubna 2008 v 19:30 hodin na
programu Prima televize, se dopustil porušení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001
Sb., které uložila povinnost bezdůvodně nezobrazovaz osoby umírající nebo vystavené
těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost.
Současně uložila účastníkovi řízení 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
- udělila provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., pokutu ve výši 200 000,- Kč, neboť
odvysíláním pořadu Nejúžasnější videa světa II dne 16. března 2008 od 14:20 hodin na
programu Prima televize se dopustil porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., které uložila povinnost nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých. Současně uložila účastníkovi řízení 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
- zastavila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., správní řízení zahájené z moci
úřední, vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
odvysíláním pořadu Sběratelé kostí dne 27. března 2008 od 15:40 hodin na programu
Prima televize, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení
správního řízení
- udělila provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., pokutu ve výši 100 000,- Kč, neboť
odvysíláním pořadu Myšlenky zločince dne 26. března 2008 od 16:40 hodin na
programu Prima televize se dopustil porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., které uložila povinnost nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých. Současně uložila účastníkovi řízení 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
vydala provozovateli Česká televize upozornění na porušení zákona, neboť
odvysíláním pořadu Q dne 9. dubna 2008 ve 23:45 hodin na programu ČT2 se dopustil
porušení § 32 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., které uložila povinnost zajistit,
aby rozhlasovému a televiznímu vysílání pořadů, na které se vztahuje omezení podle
písmene g), bezprostředně předcházelo slovní upozornění na nevhodnost pořadu pro
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děti a mladistvé a aby pořad, který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj
dětí a mladistvých, byl označen v případě televizního vysílání obrazovým symbolem
upozorňujícím na jeho nevhodnost pro děti a mladistvé po celou dobu vysílání
- přiznala účastenství provozovateli FTV Prima spol. s r. o. v rámci správních řízení
vedených sp. zn. : 2007/551/had/FAT; 2007/550/had/RTA; 2007/549/had/VPJ;
2007/548/had/STU a 2007/547/had/RTZ ve věci změny licenčních podmínek
provozovatelů FATEM - TV, a. s. ; RTA JIŽNÍ ČECHY, s. r,o. ; RTA VÝCHODNÍ
ČECHY, s. r. o. ; RTA OSTRAVA, s. r. o. ; RTA ZLÍN, s. r. o.
- vzala na vědomí sdělení Veřejného ochránce práv o zahájení šetření ve věci stížnosti
pana Lhoťana a uložila Úřadu vypracovat odpověď ve smyslu rozpravy
- vzala na vědomí sdělení Veřejného ochránce práv o ukončení šetření ve věci stížností
na postup Rady ve správním řízení č. 2006/51/jfu/ČES (zastavené správní řízení s
Českou televizí pro možné porušení § 31 odst. 2 odvysíláním pořadu Infiltrace – Já
muslim na programu ČT2 v říjnu 2005
- se seznámila s aktuálními výsledky poslechovosti rozhlasových programů
- vydala v souladu s § 62 s. ř. s. rozhodnutí, kterým zrušuje rozhodnutí ze dne 4.
července 2008, vyhotovené 5. června 2008, č. j. 3771/08, kterým uložila společnosti
WALMARK, a. s. pokutu ve výši 100 000,- Kč za porušení § 5d písm. d) zákona č.
40/1995 Sb., ve znění platném do 25. ledna 2006, neboť ve věci byla vydána dvě
rozhodnutí.
- vydala v souladu s § 62 s. ř. s. rozhodnutí, kterým zrušuje rozhodnutí ze dne 4.
července 2008, vyhotovené 5. června 2008, č. j. 3770/08, kterým uložila společnosti
WALMARK, a. s. pokutu ve výši 100 000,- Kč za porušení § 5d písm. d) zákona č.
40/1995 Sb., ve znění platném do 25. ledna 2006, neboť ve věci byla vydána dvě
rozhodnutí.
V Praze dne 19. 2. 2009
Václav Žák
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv. cz
274 811 826
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