Tisková zpráva ze 7. zasedání, konaného dne 7. 4. 2009
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
- udělila Miloslavovi Akrmanovi licenci k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název (označení) programu: Informační
kanál Hlinsko; územní rozsah vysílání: kabelové systémy společnosti BKS Capital
Partners, a. s. - katastrální území Hlinsko v Čechách
- vydala provozovateli Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb. upozornění na porušení § 54 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v
nezařazení regionálního vysílání programu ČT 1 v nabídce Telefónica O2 v
Moravskoslezském kraji a stanovila lhůtu k nápravě 3 měsíce od doručení upozornění.
- udělila společnosti HUKU s. r. o., IČ 28545800, licenci k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu:
ETHNIC TV; územní rozsah vysílání: Česká republika
- shledala, že provozovatel Josef Hejl RADIO RUBI odvysílal program RADIO RUBI v
kontrolovaných dnech 12. a 14. února 2009 v souladu s licenčními podmínkami a
zákonem č. 231/2001 Sb.
- vydala provozovateli Česká rozhlasová s. r. o., dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001
Sb. upozornění na porušení zákona, neboť na programu Radio Orlík nezajistil dne 18.
února 2009 v čase 06:47:50-06:48:50 oddělení reklamy a tím se dopustil porušení § 48
odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
- se seznámila s kontrolní dílčí analýzou provozovatele JUKE BOX, spol. s r. o. /
RADIO ČAS - FM ze dne 12. března 2009, od 18:00 do 20:00 hodin
- se seznámila s podnětem posluchače na pořad Reportéři odvysílaný provozovatelem
Český rozhlas dne 19. března 2009, s podnětem posluchače na vysílání provozovatele
JUKE BOX, spol. s r. o. /RADIO ČAS-FM a s podnětem posluchače na reklamu
vysílanou provozovatelem COUNTRY RADIO s. r. o. na programu Country Radio dne
25. března 2009 v čase mezi 08:00-09:00 hodin
- udělila provozovateli JUKE BOX, spol. s r. o. souhlas se změnou licence k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČAS-FM
podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních
podmínek vysílacího okruhu Radio Čas na Jižní Moravě, a to v jejich doplnění
konkrétním zpřesněním a lepším vymezením hudebního formátu zvýrazněním podílu
hudebních složek country a folk
Rozdílné stanovisko Ing. Václava Žáka k bodu č. 13, kterým Rada udělila provozovateli
JUKE BOX, spol. s r. o. souhlas se změnou licence k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Čas FM:
nejedná se o změnu licenčních podmínek pro celý program Radia Čas FM, ale pouze
části týkající se vysílacího okruhu Jižní Morava, tedy vysílání odpojovaného. Do
současné doby Rada v případě odchýlení programu odpojováním umožňovala
odpojování regionálních (místních) informací, lokální reklamy a drobných publicistických
pořadů. Zde poprvé došlo také ke změně hudebního formátu, byť ne základní
programové specifikace. Tento souhlas v sobě implikuje nebezpečí vysílání více
odlišných programů na základě jedné udělené licence (programy s odchylnou hudební i
zpravodajskou složkou). Není tak zřejmé, co zůstane společným základem, tedy
neodpojováno. Tato změna by byla důvodem pro neudělení licence podle § 6 odst. 1
písm. e) ve spojení s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
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- udělila provozovateli Radio Proglas s. r. o. souhlas ke změně licenčních podmínek
licence č. j. Ru/285/00 podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č 231/2001 Sb., spočívající
ve vyjmutí duplicity "podíl kulturních pořadů neklesne pod 7%", doplnění licenčních
podmínek o možnost v případě mimořádně významných akcí, úzce se dotýkajících
společenského, náboženského a kulturního života posluchačů zařadit po předběžném
oznámení Radě, nejméně tři dny předem, přímé přenosy těchto akcí a dále je podle
možnosti dalšími technickými prostředky zprostředkovat i v cizojazyčných mutacích a ve
snížení počtu programových bloků s programovými prvky, přičemž se proporčně nic
nemění
- udělila provozovateli Radio Proglas s. r. o. souhlas ke změně licenčních podmínek
licence č. j. Rz/232/03 podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č 231/2001 Sb., spočívající ve
vyjmutí duplicity "podíl kulturních pořadů neklesne pod 7%", doplnění licenčních
podmínek o možnost v případě mimořádně významných akcí, úzce se dotýkajících
společenského, náboženského a kulturního života posluchačů zařadit po předběžném
oznámení Radě, nejméně tři dny předem, přímé přenosy těchto akcí a dále je podle
možnosti dalšími technickými prostředky zprostředkovat i v cizojazyčných mutacích a ve
snížení počtu programových bloků s programovými prvky, přičemž se proporčně nic
nemění
- udělila provozovateli Radio Proglas s. r. o. souhlas ke změně licenčních podmínek
licence č. j. Ru/148/02 podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č 231/2001 Sb., spočívající
ve vyjmutí duplicity "podíl kulturních pořadů neklesne pod 7%", doplnění licenčních
podmínek o možnost v případě mimořádně významných akcí, úzce se dotýkajících
společenského, náboženského a kulturního života posluchačů zařadit po předběžném
oznámení Radě, nejméně tři dny předem, přímé přenosy těchto akcí a dále je podle
možnosti dalšími technickými prostředky zprostředkovat i v cizojazyčných mutacích a ve
snížení počtu programových bloků s programovými prvky, přičemž se proporčně nic
nemění
- shledala, že provozovatel Bytové a tepelné hospodářství Bučovice s. r. o. odvysílal
pořady ve dnech 8. až 14. února 2009 na programu INFOKANÁL Bučovice v souladu se
zákonem č. 231/2001 Sb. a licenčními podmínkami
- shledala, že provozovatel BROAD ROAD a. s. odvysílal pořady v období od 11. do
12. února 2009 na programu TV Metropol v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. a v
souladu s licenčními podmínkami
- vydala provozovateli CABTEL mont Zlín, s. r. o. upozornění na porušení § 32 odst. 1
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil neposkytnutím kompletního
záznamu vysílání programů Infokanál Vlčková–Držková–Kašava, Infokanál Slopné a
Infokanál Soběchleby z časového období 8. –14. února 2009
- vydala provozovateli CABTEL mont Zlín, s. r. o. upozornění na porušení § 32 odst. 1
písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na programu Infokanál Slopné ve dnech 8. –14.
února 2009 nebylo uváděno označení televizního programu (logo) a na programech
Infokanál Vlčková–Držková–Kašava a Infokanál Soběchleby ve dnech 8. –14. února
2009 nebylo uváděno označení televizního programu (logo) během všech infotextových
oken (kromě reklamy a teleshoppingu)
- vydala provozovateli CABTEL mont Zlín, s. r. o. upozornění na porušení § 48 odst. 4
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na programu Infokanál
Slopné ve dnech 8. –14. února 2009 nezajistil, aby reklamy společností DAM servis s. r.
o. a Saxo, s. r. o. byly zřetelně zvukově, obrazově či zvukově–obrazově oddělené od
ostatních částí programu
- zahájila s provozovatelem První zpravodajská a. s. správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
tím, že označení sponzora Mironet (sponzor počasí, mutace 2) s premiérou dne 25.
února 2009 v 07:41:46 hod. na programu Z1, bylo neoddělenou reklamou
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- se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů, doručenými v
období od 17. března do 31. března 2009: Česká televize/ČT1 – Svědomí Denisy
Klánové, 29. března 2009 od 20:00 hodin; Česká televize/ČT1 – stížnost na používání
výrazu Zaolzie v polském vysílání České televize pro národnostní menšiny; CET 21
spol. s r. o. /Nova – Televizní noviny, resp. reportáž Internetová past na podnikatele, 15.
února 2009 od 19:30 hodin; Česká televize/ČT1 – Černé ovce, resp. reportáž Dcera v
Německu, 23. prosince 2008 od 18:25 hodin; Česká televize/ČT1 – Události, resp.
reportáž Albánský zubař s HIV ordinoval v Modřanech, 20. března 2009 od 19:00 hodin;
Česká televize/ČT1 – Události v regionech, resp. reportáž Albánský zubař infikovaný
virem HIV pracoval na pražské poliklinice v Modřanech, 20. března 2009 od 18:00
hodin; Česká televize/ČT1 – Večerníček, 27. března 2009 od 18:45 hodin; Česká
televize/ČT1 – teleshopping ČT nabízí – časopis Kouzelná školka, 27. března 2009 od
18:44 hodin; Česká televize/ČT2 – Film point, resp. příspěvek Jehovova organizace, 16.
března 2009 od 23:40 hodin; Česká televize/ČT1 – Černé ovce, resp. reportáž Edbusy
III., 26. února 2009 od 18:25 hodin; CET 21 spol. s r. o. /Nova – Kobra 11. XIII (5), 30.
března 2009 od 20:00 hodin; Česká televize/ČT1 – Události, resp. reportáž o zasedání
ministrů zahraničí členských zemí EU na Hluboké, 28. března 2009 od 19:00 hodin;
FTV Prima, spol. s r. o. /Prima televize – Návštěva starší sestry, 29. března 2009 od
09:45 hodin; Česká televize/ČT24 – Sjezd ČSSD, 22. března 2009 od 09:00 hodin
- zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu
Svědomí Denisy Klánové dne 29. března 2009 od 20:00 hodin na programu ČT1 se
mohl dopustit porušení povinnosti 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
- konstatovala ve správním řízení vedeném z moci úřední se společností MEDIAREX
COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s. r. o., zpracovatelem reklamy na přípravek
PROENZI 3 (mutace 15) vysílané na programech ČT 2, Nova a Prima televize, porušení
ustanovení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném do 25. ledna 2006
- konstatovala ve správním řízení vedeném z moci úřední se společností MEDIAREX
COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s. r. o., zpracovatelem reklamy na přípravek
PROENZI 3 (mutace 19) vysílané na programech ČT 2, Nova a Prima televize, porušení
ustanovení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném do 25. ledna 2006
- konstatovala ve správním řízení vedeném z moci úřední se společností MEDIAREX
COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s. r. o., zpracovatelem reklamy na přípravek
PROENZI 3 (mutace 20) vysílané na programech ČT 2, Nova a Prima televize, porušení
ustanovení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném do 25. ledna 2006
- konstatovala ve správním řízení vedeném z moci úřední se společností MEDIAREX
COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s. r. o., zpracovatelem reklamy na přípravek
PROENZI 3 (mutace 21) vysílané na programech ČT 2, Nova a Prima televize, porušení
ustanovení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném do 25. ledna 2006
- konstatovala ve správním řízení vedeném z moci úřední se společností MEDIAREX
COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s. r. o., zpracovatelem reklamy na přípravek
PROENZI 3 (mutace 22) vysílané na programech ČT 2, Nova a Prima televize, porušení
ustanovení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném do 25. ledna 2006
- konstatovala ve správním řízení vedeném z moci úřední se společností MEDIAREX
COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s. r. o., zpracovatelem reklamy na přípravek
PROENZI 3 (mutace 23) vysílané na programech ČT 2, Nova a Prima televize, porušení
ustanovení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném do 25. ledna 2006
- konstatovala ve správním řízení vedeném z moci úřední se společností MEDIAREX
COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s. r. o., zpracovatelem reklamy na přípravek
PROENZI 3 (mutace 24) vysílané na programech ČT 2, Nova a Prima televize, porušení
ustanovení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném do 25. ledna 2006
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- zastavila s provozovatelem, FTV Prima, spol. s r. o., správní řízení zahájené z moci
úřední, vedené pro možné porušení povinnosti stanovené v § 2 odst. 1 písm. d) zákona
č. 40/1995 Sb., kterého se měl dopustit odvysíláním pořadu Velmi křehké vztahy dne
22. dubna 2008 od 20:00 hodin na programu Prima televize, neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení řízení
- vydala provozovateli Kabelová televize Třinec, spol. s r. o. souhlas ke změně
licenčních podmínek programu Těšínské minuty dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., spočívající v rozšíření vysílání o rubriku Křesťanský magazín, a ve
změně termínu vysílání premiéry pořadu Těšínské minuty z každého druhého úterý od
16:00 hodin na každé úterý od 16:00 hodin
- vydala provozovateli televizního vysílání, TETA s. r. o., upozornění na porušení § 32
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil neposkytnutím kompletního
záznamu vysílání programu Infokanál TETA ze dne 3. - 17. října 2008
- 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 zpřísnění trestu násilníka za vraždu bývalé
přítelkyně, dne 15. ledna 2008 od 19:30 hodin na programu Nova, neboť se porušení
zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení z moci úřední, vedené
pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Televizní
noviny, resp. reportáže Konkurzní skandály pokračují, dne 24. dubna 2008 v 19:30
hodin na programu Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod
pro vedení správního řízení
- udělila provozovateli Česká televize pokutu ve výši 300 000,- Kč, neboť odvysíláním
pořadu Události, resp. reportáže Srážka vlaků, dne 19. května 2008 v 19:00 hodin na
programu ČT1 se dopustil porušení § 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 správní řízení vedené s provozovatelem NTV cable s. r. o. pro možné
porušení § 32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit šířením
programu Hustler TV s vyobrazením hrubého sexuálního násilí dne 28. srpna 2008 v
době od 02:07 hodin do 02:17 hodin, čímž se mohl dopustit porušení zákazu šířit takový
program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 32
odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem STAR - MONT Pardubice s. r. o.
pro možné porušení § 32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl
dopustit šířením programu Hustler TV s vyobrazením hrubého sexuálního násilí dne 28.
srpna 2008 v době od 02:07 hodin do 02:17 hodin, čímž se mohl dopustit porušení
zákazu šířit takový program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s
ustanoveními § 32 odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se
porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem TKR Jašek, s. r. o. pro možné
porušení § 32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit šířením
programu Hustler TV s vyobrazením hrubého sexuálního násilí dne 28. srpna 2008 v
době od 02:07 hodin do 02:17 hodin, čímž se mohl dopustit porušení zákazu šířit takový
program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 32
odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem COMA, s. r. o. pro možné porušení
§ 32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit šířením programu
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Hustler TV s vyobrazením hrubého sexuálního násilí dne 28. srpna 2008 v době od
02:07 hodin do 02:17 hodin, čímž se mohl dopustit porušení zákazu šířit takový
program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 32
odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem COPROSYS a. s. pro možné
porušení § 32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit šířením
programu Hustler TV s vyobrazením hrubého sexuálního násilí dne 28. srpna 2008 v
době od 02:07 hodin do 02:17 hodin, čímž se mohl dopustit porušení zákazu šířit takový
program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 32
odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem Evkanet, s. r. o. pro možné
porušení § 32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit šířením
programu Hustler TV s vyobrazením hrubého sexuálního násilí dne 28. srpna 2008 v
době od 02:07 hodin do 02:17 hodin, čímž se mohl dopustit porušení zákazu šířit takový
program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 32
odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem FORCOM NET, s. r. o. pro možné
porušení § 32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit šířením
programu Hustler TV s vyobrazením hrubého sexuálního násilí dne 28. srpna 2008 v
době od 02:07 hodin do 02:17 hodin, čímž se mohl dopustit porušení zákazu šířit takový
program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 32
odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem K + K cable s. r. o. pro možné
porušení § 32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit šířením
programu Hustler TV s vyobrazením hrubého sexuálního násilí dne 28. srpna 2008 v
době od 02:07 hodin do 02:17 hodin, čímž se mohl dopustit porušení zákazu šířit takový
program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 32
odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem MATTES AD, spol. s r. o. pro
možné porušení § 32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit
šířením programu Hustler TV s vyobrazením hrubého sexuálního násilí dne 28. srpna
2008 v době od 02:07 hodin do 02:17 hodin, čímž se mohl dopustit porušení zákazu šířit
takový program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními §
32 odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem Media Vision s. r. o. pro možné
porušení § 32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit šířením
programu Hustler TV s vyobrazením hrubého sexuálního násilí dne 28. srpna 2008 v
době od 02:07 hodin do 02:17 hodin, čímž se mohl dopustit porušení zákazu šířit takový
program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 32
odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem Sarria spol. s r. o. pro možné
porušení § 32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit šířením
programu Hustler TV s vyobrazením hrubého sexuálního násilí dne 28. srpna 2008 v
době od 02:07 hodin do 02:17 hodin, čímž se mohl dopustit porušení zákazu šířit takový
program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 32
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odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem Stavební bytové družstvo Rožnov
pro možné porušení § 32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl
dopustit šířením programu Hustler TV s vyobrazením hrubého sexuálního násilí dne 28.
srpna 2008 v době od 02:07 hodin do 02:17 hodin, čímž se mohl dopustit porušení
zákazu šířit takový program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s
ustanoveními § 32 odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se
porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem WMS s. r. o. pro možné porušení §
32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit šířením programu
Hustler TV s vyobrazením hrubého sexuálního násilí dne 28. srpna 2008 v době od
02:07 hodin do 02:17 hodin, čímž se mohl dopustit porušení zákazu šířit takový
program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 32
odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem An Sat – TKR s. r. o. pro možné
porušení § 32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit šířením
programu Hustler TV s vyobrazením hrubého sexuálního násilí dne 28. srpna 2008 v
době od 02:07 hodin do 02:17 hodin, čímž se mohl dopustit porušení zákazu šířit takový
program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 32
odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem ENECOS s. r. o. pro možné
porušení § 32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit šířením
programu Hustler TV s vyobrazením hrubého sexuálního násilí dne 28. srpna 2008 v
době od 02:07 hodin do 02:17 hodin, čímž se mohl dopustit porušení zákazu šířit takový
program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 32
odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem FRIDRICH Ivo pro možné porušení
§ 32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit šířením programu
Hustler TV s vyobrazením hrubého sexuálního násilí dne 28. srpna 2008 v době od
02:07 hodin do 02:17 hodin, čímž se mohl dopustit porušení zákazu šířit takový
program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 32
odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem KabelSat s. r. o pro možné
porušení § 32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit šířením
programu Hustler TV s vyobrazením hrubého sexuálního násilí dne 28. srpna 2008 v
době od 02:07 hodin do 02:17 hodin, čímž se mohl dopustit porušení zákazu šířit takový
program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 32
odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem KONSAT s. r. o. pro možné
porušení § 32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit šířením
programu Hustler TV s vyobrazením hrubého sexuálního násilí dne 28. srpna 2008 v
době od 02:07 hodin do 02:17 hodin, čímž se mohl dopustit porušení zákazu šířit takový
program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 32
odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- zastavila správní řízení vedené s provozovatelem NOEL, s. r. o. pro možné porušení
§ 32 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit šířením programu
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Hustler TV s vyobrazením hrubého sexuálního násilí dne 28. srpna 2008 v době od
02:07 hodin do 02:17 hodin, čímž se mohl dopustit porušení zákazu šířit takový
program, který obsahuje pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 32
odstavce 1 písm. b), c), e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení
- se seznámila s rozhodnutím MS v Praze č. j. 9 ca 305/2008, kterým byla zrušena část
výroku rozhodnutí Rady, jímž byla udělena pokuta Janu Kalábovi ve výši 50 000,- Kč v
souladu s § 60 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť neoprávněně vstoupil do
vysílání provozovatele Česká televize, konkrétně pořadu Panorama vysílaném na
programu ČT 2 dne 17. června 2007
- vzala na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 6 Ca 311/2008 - 79, ze dne
27. ledna 2008, kterým se ruší rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze
dne 3. června 2008, sp. zn. : 2008/300/fol/FTV, č. j. : fol/4619/08, kterým byla
provozovateli FTV Prima, spol. s. r. o. uložena pokuta ve výši 50. 000,- Kč pro porušení
§ 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v označení sponzora
pořadu (sponzor ALEX) dne 11. února 2008 v 18:00 hodin na programu Prima televize
nebyl sponzor identifikován a věc se vrací Radě k dalšímu řízení a podala proti
rozsudku kasační stížnost
- se seznámila se sdělením TETA s. r. o., ze dne 3. března 2009, k uloženému
upozornění na porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že na programu Infokanál TETA v lokalitě Ústí nad Labem ve dnech 3. –17.
října 2008 nezajistil, aby reklama a teleshopping byly zřetelně zvukově, obrazově či
zvukově–obrazově oddělené od osttních částí vysílání
- se seznámila se sdělením CET 21 spol. s r. o., ze dne 3. března 2009, k uloženému
upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním
pořadu Batman vítězí (3) dne 9. srpna 2008 v 7:45 hodin na programu Nova.
vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím kmitočtové sítě se souborem technických parametrů Karlovy Vary 105,0
MHz/200 W, Plzeň 103,0 MHz/200 W, Tachov 105,6 MHz/200 W a Železná Ruda 105,6
MHz/25 W se lhůtou pro doručení žádostí do 18. května 2009 do 19. 00 hod.
- udělila provozovateli BROADCAST MEDIA, s. r. o. souhlas ke změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu
Hradec Králové 94,9 MHz/100 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb. pro program Radio BEAT, licence Ru/138/01
- udělila provozovateli JUKE BOX, spol. s r. o. souhlas ke změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtů Znojmo 100,6
MHz/150 W a Hustopeče u Brna 91,7 MHz/150 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program RADIO ČAS - FM, okruh Jižní Morava.
Provozovatel je povinen uchovávat záznam v souladu s § 32, odst. 1, písm. l zákona č.
231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání
- neudělila provozovateli RADIO MOST, spol. s r. o. souhlas se změnou územního
rozsahu a souboru technických parametrů, spočívající v přidělení kmitočtu Rakovník
89,3 MHz/50 W z důvodu negativního stanoviska ČTÚ
- vydala provozovateli První rozhlasová, s. r. o. souhlas ke změně skutečnosti uvedené
v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve
změně společenské smlouvy
- vydala provozovateli Kabelová televize KELI 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, a to ve změně programové skladby
programu Infokanál KELI a v rozšíření programové nabídky o program Infokanál Skalice
u České Lípy
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- vydala provozovateli POLAR televize Ostrava, s. r. o. souhlas ke změně licenčních
podmínek dle § 21 odst. 1. písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření
vysílání o nové programy POLAR Havířov a POLAR Orlová a změně programové
skladby programů POLAR Frýdek-Místek, POLAR Karviná a POLAR Nový Jičín v
rozsahu dle textu
- vzala na vědomí, že provozovateli MATTES AD, spol. s r. o., IČ: 42868602, zanikla
dne 1. dubna 2009 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence k provozování
televizního programu 802. TV prostřednictvím kabelových systémů, vydaná na základě
rozhodnutí sp. zn. 2007/848/FIA/MAT, č. j. Fia/606/08, ze dne 22. ledna 2008 a vydala o
této skutečnosti provozovateli osvědčení
- vzala na vědomí, že provozovateli Bytové a tepelné hospodářství Bučovice s. r. o., IČ:
63493977, zanikne dne 30. května 2009 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb.
licence k provozování televizního programu Infokanál Bučovice prostřednictvím
kabelových systémů, vydaná na základě rozhodnutí č. j. Ru/264/02/2965, ze dne 5.
listopadu 2002 a vydala o této skutečnosti provozovateli osvědčení
- vydala dle § 70 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu ve věci rozhodnutí o udělení
licence, o kterou požádal účastník řízení JETIX EUROPE CHANNELS B. V., opravné
rozhodnutí spočívající v opravě výroku rozhodnutí v části časový rozsah vysílání na
„Časový rozsah vysílání: 18 hodin denně – od 06:00 do 00:00 hodin“.
- registrovala provozovateli K + K cable s. r. o., změny v přihlášce k registraci podle §
29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající: v registraci nových převzatých
českých televizních programů: ČT4, Televize Barrandov, Z1, Tv NOE, Nova sport,
SPORT 5, Prima klub, NOSTALGIA, PUBLIC TV, LEO TV (časový rozsah vysílání
22:00 - 06:00 hodin), FILMBOX EXTRA, CINEMAX 2, HBO Comedy ; nových
převzatých zahraničních televizních programů: Spice Block (časový rozsah vysílání
23:00 - 06:00 hodin), Bebe TV
- registrovala provozovateli Česká národní televizní společnost, spol. 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: Z1, Televize
Barrandov, Tv NOE, PUBLIC TV, O (Óčko), Nova sport, Nova Cinema, rozhlasové
české: ČRo 4 – Rádio Wave, ČRo Rádio Česko, ČRo Leonardo, ČRo D-Dur a změnu
územního rozsahu vysílání spočívající ve zrušení vysílání v katastrálním území Skalice
u České Lípy, Děčín 32, Děčín 4
- registrovala provozovateli ELSAT, 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 programy : Nova Cinema, Prima COOL, Prima klub, Televize Barrandov a Z1
se seznámila s informací ČTÚ ohledně poskytnutí databáze mezinárodně
zkoordinovaných FM vysílačů
- udělila provozovateli RTV Cheb, k. s. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a
souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Tachov 100,0
MHz/200 W na Tachov III 100,0 MHz/200 W podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b)
zákona č. 231/2001 Sb. pro program RÁDIO EGRENSIS
- odňala provozovateli IKO Cable s. r. o. dle § 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb. licenci spis. zn. : 2006/609/sve/IKO ze dne 26. září 2006, č. j. sve/7569/06, k
provozování televizního vysílání programu Film+ prostřednictvím družice, neboť
provozovatel nezahájil televizní vysílání ve lhůtě do 360 dnů po nabytí právní moci
rozhodnutí o udělení licence
- vydala provozovateli EBD s. r. o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti
o licenci programu TV 7, spočívající ve změně časového rozsahu vysílání, v souladu s §
21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., a to do doby, dokud nebude programem TV
7 pokrývat na území ČR 70% populace dle harmonogramu stanoveného Technickým
plánem přechodu
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- registrovala provozovateli UPC Česká republika, a. s. dle § 29 odst. 1 písm. a, a d)
zákona č. 231/2001 Sb. změnu: základního kapitálu, výše vkladů jednotlivých
akcionářů, výše jmenovitých hodnot akcií a územního rozsahu vysílání jeho rozšířením
o kabelové systémy v katastrálních územích dle textu
- registrovala provozovateli FORCOM NET, s. r. o. dle § 29 odst. 1, písm. c) zákona č.
231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých
českých televizních programů Fashion TV a Prima COOL
- vzala na vědomí informaci nizozemského Commissariaatu vor der Media o průběhu
šetření v kauze Hustler TV
- se seznámila s rozhodnutím MS v Praze č. j. 9 Ca 370/2008, kterým bylo zrušeno
rozhodnutí Rady o udělení pokuty společnosti Delpharmea Nutraceuticals a. s. pro
porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném do 25. ledna 2006, ke
kterému došlo odvysíláním reklamy na přípravek FOLIXIL (mutace 3) v období února
2007 na programech Nova a Prima televize
- zastavila správní řízení se společností Delpharmea Nutraceuticals a. s. vedené pro
možné porušení § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném do 25. ledna
2006, ke kterému mělo dojít odvysíláním reklamy na přípravek FOLIXIL (mutace 3) v
období února 2007 na programech Nova a Prima televize, neboť odpadl důvod pro
vedení řízení
- se seznámila s rozhodnutím MS v Praze č. j. 10 Ca 286/2008, kterým bylo zrušeno
rozhodnutí o udělení sankce 100 000,- Kč provozovateli Česká televize pro porušení §
48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním reportáže o
společnosti GHC Genetics, s. r. o. dne 22. 11. 2007 v rámci pořadu Události a podala
proti rozsudku kasační stížnost - se seznámila s rozhodnutím MS v Praze č. j. 10 Ca
264/2008, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady o udělení pokuty společnosti
Delpharmea Nutraceuticals a. s. pro porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995
Sb., ve znění platném do 25. ledna 2006, ke kterému došlo odvysíláním reklamy na
přípravek FOLIXIL (mutace 3) v období února 2007 na programech Nova a Prima
televize
- zastavila správní řízení se společností Delpharmea Nutraceuticals a. s. vedené pro
možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb, ve znění platném do 25.
ledna 2006, ke kterému mělo dojít odvysíláním reklamy na přípravek FOLIXIL (mutace
3) v období února 2007 na programech Nova a Prima televize, neboť odpadl důvod pro
vedení řízení
V Praze dne 8. 4. 2008
Václav Žák
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv. cz
274 813 830
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