TISKOVÁ ZPRÁVA Z 11. ZASEDÁNÍ RRTV

Rada na svém 11. zasedání, které se konalo ve dnech 29. – 31. května 2006
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vydala provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Český
Krumlov 102,5 MHz/200 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro
program EVROPA 2
vydala provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Velké
Meziříčí 92,9 MHz/200 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro
program EVROPA 2
vydala provozovateli LONDA spol. s r. o. souhlas ke změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně výkonu a stanoviště
kmitočtu Zlín – Příluky 102,3 MHz/1 kW na Zlín – Tlustá hora 102,3 MHz/10 kW podle
§ 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro program RÁDIO IMPULS
vydala provozovateli ZAK TV s.r.o. opravné rozhodnutí podle § 70 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, týkající se opravy výroku rozhodnutí o prodloužení
licence č.j. sve/3468/06 ze dne 26. dubna 2006. Opravený výrok rozhodnutí zní
„Doba platnosti licence k provozování televizního programu ZAK prostřednictvím
pozemních vysílačů, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/006/97 ze dne 17.
prosince 1996, ve znění pozdějších změn, se na základě žádosti účastníka řízení,
prodlužuje do 17. prosince 2020. “
vydala provozovateli NOEL, v.o.s. souhlas ke změně skutečností uvedených v
žádosti o licenci dle § 21 odst. 1, písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve
změně způsobu rozdělení hlasovacích práv, podílů na majetku společnosti a v
uvedeném rozsahu souhlas ke změně společenské smlouvy podle návrhu
registrovala provozovateli NOEL, v.o.s. změnu v přihlášce k registraci dle § 29 odst.
1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně podílů na majetku
společnosti a způsobu rozdělení hlasovacích práv podle návrhu
registrovala provozovateli KATRO SERVIS, spol. s r.o. dle § 29 odst. 1 písm. c) a d)
zákona č. 321/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nového
převzatého televizního programu ČT 4 Sport a územního rozsahu vysílání spočívající
v jeho rozšíření o katastrální území Baška
vzala na vědomí oznámení provozovatele ČESKÝ TELECOM, a.s. o změně ve
složení představenstva, dozorčí rady a změně stanov
zastavila s Petrem Přistoupilem správní řízení o převod kmitočtového povolení k
vysílání na 9., 11., 28. a 58. kanálu oblasti Praha podle ustanovení § 66 odst. 1 písm.
b) správního řádu z důvodu zjevné právní nepřípustnosti
vydala provozovateli AZ Media, a.s., souhlas ke změně skutečností uvedených v
žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve
změně názvu programu na ROCK MAX a změně licenčních podmínek
zastavila s provozovatelem Radio TWIST Praha, s.r.o. správní řízení o změně
skutečnosti uvedené v žádosti o licenci, spočívající ve změně názvu programu, podle
ustanovení § 5 odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb., neboť provozovatel ve stanovené
lhůtě nezaplatil správní poplatek
zahájila s provozovatelem Radio TWIST Praha, s.r.o. správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořad Všechnopárty dne 8. března
2006 ve 21.00 hod. na programu ČT1 v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a vyzvala ho k vyjádření,
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neboť zařazením upoutávky na pořad Zdivočelá země dne 14. března 2006 v 18.59
hod. na programu ČT1 (těsně před vysíláním pořadu Večerníček) mohlo dojít k
ohrožení fyzického, psychického nebo mravního vývoje dětí a mladistvých
shledala, že provozovatel CET 21 spol. s r. o. odvysílal pořad Na vlastní oči, resp.
příspěvek Povolený styk, dne 14. února 2006 od 22.10 hod. na programu Nova v
souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
vydala provozovateli Helpfilm s r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. v souvislosti se zařazením pornografické pasáže z
neznámého pořadu do vysílání pořadu Mezek dne 19. března 2006 od 10:00 hodin
na programu FILM BOX

V Praze dne 2. června 2006
Ing. Václav Žák

předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: info@rrtv.cz
274 811 826
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