
Tisková zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 
Rada na svém  10. zasedání, které se konalo ve dnech 16. - 17. května 2006 

-   vydala souhlas k odeslání kmitočtů Litoměřice Michalovice 98,3 MHz/500 
W na ČTÚ ke koordinaci 
-   s provozovatelem North Music s.r.o. / Fajn North Music přerušila řízení o 
změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání 
spočívající ve zvýšení výkonu kmitočtu Litoměřice – Michalovice 98,3 
MHz/200 W na 500 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 
21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterou je koordinace kmitočtu na ČTÚ 
-    vydala souhlas k odeslání kmitočtů Litoměřice Michalovice 99,5 MHz/500 
W na ČTÚ ke koordinaci 
-   přerušila s provozovatelem North Music s.r.o. / Hitrádio FM Labe řízení o 
změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání 
spočívající ve zvýšení výkonu kmitočtu Litoměřice – Michalovice 99,5 
MHz/200 W na 500 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 
21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterou je koordinace kmitočtu na ČTÚ 
-    vydala souhlas k odeslání kmitočtu Jablonec nad Nisou 94,5 MHz/100 W 
na ČTÚ ke koordinaci 
-   přerušila s provozovatelem BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat řízení 
o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání 
spočívající v přidělení kmitočtu Jablonec nad Nisou 94,5 MHz/100 W z 
důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., kterou je koordinace kmitočtu na ČTÚ 
-    vydala souhlas k odeslání kmitočtu Ústí nad Labem 101,1 MHz/100 W na 
ČTÚ ke koordinaci 
-   přerušila s provozovatelem BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat řízení 
o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání 
spočívající v přidělení kmitočtu Ústí nad Labem 101,1 MHz/100 W z důvodu 
zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., kterou je koordinace kmitočtu na ČTÚ 
-    vydala souhlas k odeslání kmitočtu Plzeň 107,6 MHz/100 W alternativně 
97,5 MHz/100 W na ČTÚ ke koordinaci 
-   přerušila s provozovatelem BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat řízení 
o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání 
spočívající v přidělení kmitočtu Plzeň 107,6 MHz/100 W alternativně 97,5 
MHz/100 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., kterou je koordinace kmitočtu na ČTÚ 
-   vydala souhlas k odeslání kmitočtu Jihlava 92,5 MHz/251 W na ČTÚ ke 
koordinaci 
-   přerušila s provozovatelem BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat řízení 
o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání 
spočívající v přidělení kmitočtu Jihlava 92,5 MHz/251 W z důvodu zahájení 
řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterou 
je koordinace kmitočtu na ČTÚ 
-   vydala souhlas k odeslání kmitočtu České Budějovice 101,2 MHz/200 W 
na ČTÚ ke koordinaci 



-   přerušila s provozovatelem BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat řízení 
o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání 
spočívající v přidělení kmitočtu České Budějovice 101,2 MHz/200 W z důvodu 
zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., kterou je koordinace kmitočtu na ČTÚ 
-    vydala souhlas k odeslání kmitočtu Karlovy Vary Goethova vyhlídka 
106,8 MHz/200 W na ČTÚ ke koordinaci 
-   přerušila s provozovatelem BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat řízení 
o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání 
spočívající v přidělení kmitočtu Karlovy Vary – Goethova vyhlídka 106,8 
MHz/200 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., kterou je koordinace kmitočtu na ČTÚ 
-    vydala souhlas k odeslání kmitočtu Tábor 98,6 MHz/200 W na ČTÚ ke 
koordinaci 
-   přerušila s provozovatelem BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat řízení 
o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání 
spočívající v přidělení kmitočtu Tábor 98,6 MHz/200 W z důvodu zahájení 
řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterou 
je koordinace kmitočtu na ČTÚ 
-   vydala souhlas k odeslání kmitočtu Benešov 96,9 MHz/200 W alternativně 
101,6 MHz/200 W na ČTÚ ke koordinaci 
-   přerušila s provozovatelem BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat řízení 
o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání 
spočívající v přidělení kmitočtu Benešov 96,9 MHz/200 W alternativně 101,6 
MHz/200 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., kterou je koordinace kmitočtu na ČTÚ 
-   vydala souhlas k odeslání kmitočtu Třinec 88,5 MHz/200 W na ČTÚ ke 
koordinaci 
-   přerušila s provozovatelem RADIO MORAVA s. r. o. / Kiss Morava řízení o 
změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání 
spočívající v přidělení kmitočtu Třinec 88,5 MHz/200 W z důvodu zahájení 
řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterou 
je koordinace kmitočtu na ČTÚ 
-   vydala souhlas k odeslání kmitočtu Opava 91,8 MHz/200 W na ČTÚ ke 
koordinaci 
-  přerušila s provozovatelem RADIO MORAVA s. r. o. / Kiss Morava řízení o 
změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání 
spočívající v přidělení kmitočtu Opava 91,8 MHz/200 W z důvodu zahájení 
řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterou 
je koordinace kmitočtu na ČTÚ 
-   vydala souhlas k odeslání kmitočtu Studená Loučka 97,8 MHz/400 W na 
ČTÚ ke koordinaci 
-   přerušila s provozovatelem RADIO MORAVA s. r. o. / Kiss Morava řízení o 
změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání 
spočívající v přidělení kmitočtu Studená Loučka 97,8 MHz/400 W z důvodu 
zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., kterou je koordinace kmitočtu na ČTÚ 
-   vydala souhlas k odeslání kmitočtu Slavíč 107,9 MHz/300 W na ČTÚ ke 
koordinaci 



-   přerušila s provozovatelem RADIO MORAVA s. r. o. / Kiss Morava řízení o 
změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání 
spočívající v přidělení kmitočtu Slavíč 107,9 MHz/300 W z důvodu zahájení 
řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterou 
je koordinace kmitočtu na ČTÚ 
-   vydala souhlas k odeslání kmitočtu Hodonín 101,4MHz/100 W na ČTÚ ke 
koordinaci 
-   přerušila s provozovatelem RADIO STATION BRNO, spol. s r.o. řízení o 
změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání 
spočívající v přidělení kmitočtu Hodonín 101,4MHz/100 W z důvodu zahájení 
řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterou 
je koordinace kmitočtu na ČTÚ 
-   vydala souhlas k odeslání kmitočtu Třebíč 92,4 MHz/100 W na ČTÚ ke 
koordinaci 
-   přerušila s provozovatelem RADIO STATION BRNO, spol. s r.o. řízení o 
změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání 
spočívající v přidělení kmitočtu Třebíč 92,4 MHz/100 W z důvodu zahájení 
řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterou 
je koordinace kmitočtu na ČTÚ 
-   vydala souhlas k odeslání kmitočtu Břeclav 101,4MHz/100 W na ČTÚ ke 
koordinaci 
-  přerušila s provozovatelem Rádio Pálava, s.r.o. řízení o změně souboru 
technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení 
kmitočtu Břeclav 101,4 MHz/100 W z důvodu zahájení řízení o předběžné 
otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterou je koordinace 
kmitočtu na ČTÚ 
-   vydala souhlas k odeslání kmitočtu Mohelnice 103,1 MHz/200 W na ČTÚ 
ke koordinaci 
-   přerušila s provozovatelem JUKE BOX, spol. s r.o. řízení o změnu 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v 
přidělení kmitočtu Mohelnice 103,1 MHz/200 W z důvodu zahájení řízení o 
předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterou je 
koordinace kmitočtu na ČTÚ 
-   vydala souhlas k odeslání kmitočtu Šumperk Háj 95,8 MHz/150 W na ČTÚ 
ke koordinaci 
-  přerušila s provozovatelem JUKE BOX, spol. s r.o. řízení o změnu 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v 
přidělení kmitočtu Šumperk – Háj 95,8 MHz/150 W z důvodu zahájení řízení 
o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterou je 
koordinace kmitočtu na ČTÚ 
-   vydala souhlas k odeslání kmitočtu Břeclav 93,2 MHz/100 W na ČTÚ ke 
koordinaci 
-  přerušila s provozovatelem JUKE BOX, spol. s r.o. řízení o změnu 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v 
přidělení kmitočtu Břeclav 93,2 MHz/100 W z důvodu zahájení řízení o 
předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterou je 
koordinace kmitočtu na ČTÚ 
-   vydala souhlas k odeslání kmitočtu Rýmařov 90,8 MHz/100 W na ČTÚ ke 
koordinaci 



-  přerušila s provozovatelem JUKE BOX, spol. s r.o. řízení o změnu 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v 
přidělení kmitočtu Rýmařov 90,8 MHz/100 W z důvodu zahájení řízení o 
předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterou je 
koordinace kmitočtu na ČTÚ 
-   vydala souhlas k odeslání kmitočtu Jeseník - město 91,7 MHz/100 W na 
ČTÚ ke koordinaci 
-  přerušila s provozovatelem JUKE BOX, spol. s r.o. řízení o změnu 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v 
přidělení kmitočtu Jeseník - město 91,7 MHz/100 W z důvodu zahájení řízení 
o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterou je 
koordinace kmitočtu na ČTÚ  
-    vzala na vědomí informaci ČTÚ o vydání krátkodobého individuálního 
oprávnění spol. ČESKÝ TELECOM, a.s. pro digitální vysílání ve standardu 
DVB-T na stanoviště Praha - Ohradní  
-    zastavila s provozovatelem KATRO SERVIS, spol. s r.o. správní řízení dle 
§ 66 odst. 1 písm. a) správního řádu ve věci změny územního rozsahu 
vysílání, neboť provozovatel vzal svoji žádost zpět 
-    zastavila s provozovatelem KATRO SERVIS, spol. s r.o. správní řízení dle 
§ 66 odst. 1 písm. a) správního řádu ve věci změny programové nabídky, 
neboť provozovatel vzal svoji žádost zpět 
-   vydala provozovateli Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. souhlas ke 
změně skutečnosti uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) a 
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v převodu obchodních podílů na 
třetí osobu, a to na společnost M-ROUD s.r.o.  
-   registrovala provozovateli Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. změnu v 
přihlášce k registraci dle § 29 odst.1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 
spočívající v převodu obchodních podílů společníků na společnost M-ROUD 
s.r.o. 
-   registrovala provozovateli ČESKÝ TELECOM, a.s. změnu programové 
nabídky a územního rozsahu převzatého vysílání dle § 29 odst. 1 písm. c) a 
d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v rozšíření programové nabídky o nové 
převzaté programy (televizní/české: ČT4 Sport, A + (slovy A plus), HBO, 
HBO 2, Cinemax, Cinemax 2, Minimax, Spektrum, Galaxie sport, TOP TV; 
televizní/zahraniční: STV 1, TV Markíza, TA 3, AXN, BBC World, CNN, 
Discovery Channel, EuroNews, Eurosport 1, Eurosport 2, Hallmark, MTV 
Europe, Viasat History, Viaslat Explorer; rozhlasové/české: ČRo 3 - Vltava, 
ČRo 4 – Radio Wave, ČRo 6, Expres radio, RADIO 1, Radio Beat, COUNTRY 
RADIO, Fajn radio, EVROPA 2, Hitrádio Vysočina 94.3 FM, Rock Zone 105.9, 
Info Radio, Hitrádio Orion, Hitrádio Faktor, Hitrádio FM Plus, Classic FM) a 
rozšíření územního rozsahu převzatého vysílání o katastrální území  
-    registrovala provozovateli ELTRIS, s.r.o. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových 
převzatých programů - televizní/české: A+ (slovy A plus), ČT24. ČT4 Sport, 
CS FILM, HBO, HBO 2, Minimax, O (óčko); televizní/zahraniční: Animal 
Planet, AXN, Blue Hustler (s časovým rozsahem vysílání 22:00-06:00h), BBC 
Prime, Cartoon Network, EUROSPORT 2, Film +, HALLMARK, Jetix, 
Romantica, Reality TV, TCM, VH 1 Europe, Viasat History 
-   registrovala provozovateli ANTÉNY 2H + B spol. s r.o. dle § 29 odst. 1 
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v 



registraci nových převzatých programů - televizní/české: ČT24, ČT4 Sport, 
CS FILM, Minimax, Klatovské Íčko; televizní/zahraniční: Film +, TV PAPRIKA, 
Viasat Explorer, Viasat History; rozhlasové/české: ČRo Plzeň, Evropa 2 
-   registrovala provozovateli ANTÉNY 2H + B spol. s r.o. dle § 29 odst. 1 
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. změnu seznamu společníků, spočívající v 
převodu obchodního podílu  
-   vzala na vědomí oznámení provozovatele ANTÉNY 2H + B spol. s r.o. o 
změně sídla 
-   vzala na vědomí oznámení provozovatele ANTÉNY 2H + B spol. s r.o. o 
změně seznamu společníků  
-   vydala provozovateli EMURFILM, s.r.o. upozornění podle § 59 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7 zákona 
č. 231/2001 Sb. spočívající v převedení obchodního podílu ve společnosti na 
třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Rady 
-   rozhodla informovat Krajský soud v Brně o tom, že provedl zápis o změně 
ve společnosti provozovatele EMURFILM, s.r.o., ke které neměl provozovatel 
předchozí písemný souhlas Rady dle ustanovení § 21 odst. 1, písm. e) a 
odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. a v téže věci informovat Ministerstvo 
spravedlnosti a ostatní příslušné soudy 
-   udělila provozovateli vysílání ze zákona, Českému rozhlasu, pokutu ve 
výši 1 000 000,- Kč za nedodržení souboru technických parametrů podle 
ustanovení § 60 odst. 2 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve 
skutečnosti že Český rozhlas od 13. ledna 2006 vysílá namísto programu 
Region Střední Čechy program ČRo 4 – Radio Wawe i po uplynutí lhůty k 
nápravě, stanovené v upozornění na porušení zákona 
-    udělila společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. krátkodobou licenci ke 
zkušebnímu televiznímu vysílání programu TV in your pocket prostřednictvím 
systému DVB-H v Praze v časovém rozsahu maximálně 60 dnů v průběhu 
kalendářního roku 2006 s povinností provozovatele oznámit Radě přesnou 
specifikaci období, ve kterém bude vysílat, vždy nejméně 5 pracovních dnů 
přede dnem zahájení vysílání 
-    umožnila panu Václavu Schovánkovi jako zástupci společnosti Vodafone 
Czech Republic a. s.nahlédnout do spisu týkajícího se správního řízení o 
uložení pokuty společnosti Eurotel Praha, spol.s r. o. za vysílání bez 
oprávnění s výjimkou části spisu obsahující bližší technický popis aplikace, 
která streaming umožňuje 
-    vydala provozovateli CET 21 spol. s r. o. souhlas ke změně skutečnosti 
uvedené v žádosti o licenci podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 
231/2001 Sb. spočívající ve změnách společenské smlouvy změnou článku 
V. a doplněním článku XV. o odstavce 7 až 15 podle předloženého návrhu 
-   zahájila správní řízení s provozovatelem Česká televize pro možné 
porušení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. za překročení denního limitu 
reklamy (1728 s) o 12 s dne 4.března 2006 – a vyzvala provozovatele k 
vyjádření  
-    vzala na vědomí informaci provozovatele Josefa Hejla o změně názvů 
programových bloků RADIA RUBI 
-   shledala, že provozovatel Radio ProTon, s.r.o. odvysílal program Kiss 
Proton v kontrolovaných dnech 26. a 28. března 2006 v souladu s licenčními 
podmínkami a zákonem č.231/2001 Sb. 



-    shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořad Tykadlo dne 21. 
dubna 2006 v 16.05 hod. na programu ČT1 v souladu se zákonem č. 
231/2001 Sb. 
-    shledala, že provozovatel Česká televize odvysílala pořad Příběhy železné 
opony dne 6., 13. a 20. března 2006 od 22.05 hod., resp. 22.00 hod., v 
souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
-   zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné 
porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Ta naše povaha česká dne 7. února 2006 ve 20.00 hod. na programu 
ČT2 provozovatel neposkytl objektivní a vyvážené informace nezbytné pro 
svobodné vytváření názorů 
-   zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné 
porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Případ pro reportérku, resp. příspěvku Přepadení v Ledenicích, 
vysílaného dne 23. února 2006 v 17.00 hod. na programu ČT1 provozovatel 
neposkytl objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření 
názorů 
-   shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořad Události, resp. 
reportážní příspěvek o odsunu sudetských Němců, dne 24. ledna 2006 od 
19.15 hod. na programu ČT1 v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
-   shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořad Události, 
komentáře, resp. příspěvek o odsunu sudetských Němců, dne 24. ledna 
2006 od 22.30 hod. na programu ČT1 v souladu se zákonem č. 231/2001 
Sb.  
-   zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení pro možné 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
upoutávka na pořad Na vlastní oči odvysílaná dne 14. března 2006 v 18.09 
hodin na programu Nova mohla způsobit psychickou újmu dětským divákům, 
a tím mohlo dojít k porušení povinnosti nezařazovat v době od 6.00 hodin do 
22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický 
nebo mravní vývoj dětí a mladistvých 
-    zahájila správní řízení s CET 21 spol. s. r.o.. pro možné porušení § 31 
odst. 3. zák. 231/2001, odvysíláním reportáže Šakalí léta v pořadu Na 
vlastní oči dne 31. ledna 2006 od 21.45 hodin na programu Nova 
-   zahájila správní řízení s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. pro možné 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním SMS chatu na teletextu programu NOVA ve dnech 17., 18. a 
19.března 2006 v čase 06:00-08:00 hodin mohlo dojít k ohrožení fyzického, 
psychického nebo mravního vývoje dětí a mladistvých  
-   zahájila správní řízení s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. pro možné 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním SMS chatu na teletextu programu Prima televize dne 17. března 
2006 v čase 06:00-08:00 hodin mohlo dojít k ohrožení fyzického, 
psychického nebo mravního vývoje dětí a mladistvých a rozhodla dle § 137 
zák. č. 500/2004 požádat provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. o podání 
vysvětlení v dané věci 
-   zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci 
úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a 
vyzvala ho k vyjádření, neboť zařazením pořadu ze seriálu VyVolení dne 13. 
března 2006 od 19.53 na programu Prima televize mohlo prezentací časté 



konzumace alkoholu a kouření jako vhodné každodenní součásti života 
mladých úspěšných lidí a dalších pro dětské a dospívající diváky ohrožujících 
prvků, dojít k ohrožení fyzického, psychického nebo mravního vývoje dětí a 
mladistvých 
-   zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci 
úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a 
vyzvala ho k vyjádření, neboť zařazením pořadu ze seriálu VyVolení dne 14. 
března 2006 (18.34 a 21.20) na programu Prima televize mohlo prezentací 
časté konzumace alkoholu a kouření jako vhodné každodenní součásti života 
mladých úspěšných lidí jednání pod vlivem alkoholu ponižujícího lidskou 
důstojnost, vulgarity a dalších pro dětské a dospívající diváky ohrožujících 
prvků, dojít k ohrožení fyzického, psychického nebo mravního vývoje dětí a 
mladistvých 
-   zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci 
úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a 
vyzvala ho k vyjádření, neboť zařazením pořadu ze seriálu VyVolení dne 15. 
března 2006 (18.34 a 19.52) na programu Prima televize mohlo prezentací 
časté konzumace alkoholu a kouření jako vhodné každodenní součásti života 
mladých úspěšných lidí, vulgarity a dalších pro dětské a dospívající diváky 
ohrožujících prvků, dojít k ohrožení fyzického, psychického nebo mravního 
vývoje dětí a mladistvých 
-   zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci 
úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a 
vyzvala ho k vyjádření, neboť zařazením pořadu ze seriálu VyVolení dne 16. 
března 2006 od 21.20 na programu Prima televize mohlo prezentací časté 
konzumace alkoholu a kouření jako vhodné každodenní součásti života 
mladých úspěšných lidí a dalších pro dětské a dospívající diváky ohrožujících 
prvků, dojít k ohrožení fyzického, psychického nebo mravního vývoje dětí a 
mladistvých 
-   zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z moci 
úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a 
vyzvala ho k vyjádření, neboť zařazením pořadu ze seriálu VyVolení dne 17. 
března 2006 (18.34 a 19.52) na programu Prima televize mohlo prezentací 
časté konzumace alkoholu a kouření jako vhodné každodenní součásti života 
mladých úspěšných lidí, jednání pod vlivem alkoholu ponižujícího lidskou 
důstojnost a dalších pro dětské a dospívající diváky ohrožujících prvků, dojít 
k ohrožení fyzického, psychického nebo mravního vývoje dětí a mladistvých 
-   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. a 
vyzvala ho k vyjádření, neboť zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-
obrazově neoddělil reklamu na Fernet Stock Citrus v pořadu VyVolení dne 
13. března 2006 od 19.53 hod na programu Prima televize. 
-   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. a 
vyzvala ho k vyjádření, neboť zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-
obrazově neoddělil reklamu na Fernet Stock Citrus v pořadu VyVolení dne 
14. března 2006 od 21.20 hod na programu Prima televize 
-   zahájila s provozovatelem vysílání FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z 
moci úřední pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb. a vyzvala ho k vyjádření, neboť zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-



obrazově neoddělil reklamu na Fernet Stock Citrus v pořadu VyVolení dne 
15. března 2006 od 19.52 hod na programu Prima televize 
-   zahájila s provozovatelem vysílání FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z 
moci úřední pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb. a vyzvala ho k vyjádření, neboť zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-
obrazově neoddělil reklamu na Fernet Stock Citrus v pořadu VyVolení dne 
16. března 2006 od 21.20 hod na programu Prima televize 
-   zahájila s provozovatelem vysílání FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení z 
moci úřední pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb. a vyzvala ho k vyjádření, neboť zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-
obrazově neoddělil reklamu na Fernet Stock Citrus v pořadu VyVolení dne 
17. března 2006 od 19.50 hod na programu Prima televize 
-   zahájila se společností EUROTEL Praha, spol. s r.o. správní řízení z moci 
úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. o 
regulaci reklamy v platném znění, za objednání reklamy „ volání po třetí 
minutě zdarma“ a nařídila ve věci ústní jednání 
-   zahájila se společností ČESKÝ TELECOM, a.s. správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci 
reklamy v platném znění, za objednání reklamy Internet Expres a nařídila ve 
věci ústní jednání 
-    zahájila se společností Herbacos - Bofarma, a.s. správní řízení pro možné 
porušení ust. § 5a odst. 7 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb. zadáním televizní 
reklamy na humánní léčivý přípravek, volně prodávaný na trhu pod názvem 
Veral Neo Emulgel, zaměřené na širokou veřejnost, neboť v předmětné 
reklamě je uvedený léčivý přípravek doporučován postavou lékaře  
-    vydala provozovateli BBC Radiocom s.r.o., upozornění dle § 59 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb. na nedodržení licenčních podmínek nedodržení 
stanovené programové skladby 
-    vydala provozovateli BBC Radiocom s.r.o., upozornění dle § 59 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb. na nedodržení licenčních podmínek – vysílání 
převzatého programu Rádio Česko bez předchozího písemného souhlasu 
Rady 
-   uložila provozovateli Frekvence 1, a.s. pokutu ve výši 100 000,- Kč pro 
porušení §32 odst.1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
odvysíláním pořadu z cyklu Sexy život ze dne 6. května 2005 na programu 
Frekvence 1 
-    zastavila s provozovatelem SRAM, s.r.o., správní řízení podle ustanovení 
§ 66 odst. 2 správního řádu, zahájené pro možné porušení § 21 odst. 1 
písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odpadl důvod řízení 
-   zastavila s provozovatelem SRAM, s.r.o., správní řízení podle ustanovení 
§ 66 odst. 2 správního řádu, zahájené pro možné porušení § 32 odst. 1 
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb. - neposkytnutí záznamu Radě, neboť odpadl 
důvod řízení 
-   vydala provozovateli SRAM, s.r.o., upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. za 
neuvádění loga v televizním vysílání 
-   uložila provozovateli Česká televize pokutu ve výši 100 000,. Kč za 
porušení ustanovení § 31, odst. 3, zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 



dopustil v reportáži na téma ombudsmanovy zprávy v pořadu Události dne 
31. 1. 2006 od 19.15 na ČT 1 
-   uložila provozovateli Česká televize pokutu ve výši 100 000,. Kč za 
porušení ustanovení § 31, odst. 3, zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil v reportáži na téma ombudsmanovy zprávy v pořadu Události, 
komentáře 31. ledna 2006 od 22.30 hod.  
-  vydala provozovateli Česká televize upozornění na porušení ustanovení § 
31, odst. 2, zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 23. 
ledna 2006 v čase od 1:05 hod. na programu ČT 24 a od 3:35 hod. na 
programu ČT 1 neposkytl v rámci reprízy pořadu Otázky Václava Moravce 
objektivní informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů 
-    vzala na vědomí zprávu společnosti Czech Digital Group, a.s. o průběhu 
vysílání v systému DVB-T v 1. čtvrtletí 2006 
 

V Praze dne 18. května 2006 
 

Ing. Václav Žák 
předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 
kontakt: info@rrtv.cz 
274 811 826 


