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 Zápis 11. zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 
konaného ve dnech 29. – 31. května  2006 
Přítomní radní: Kantůrková, Kolář, Kostrhun, Matulka, Novák, Ondrová,  
                           Šenkýř, Vaculíková, Žák                       
Omluveni: Gomba, Macková, Pospíchal – po dobu celého zasedání 
Ověřovatel: Bartoš 
1. Schválení programu 11. zasedání Rady  

Rada program schvaluje ve znění projednaných změn, výsledek hlasování 8 – 0 – 0   
TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

2. EVROPA 2, spol. s r.o. / EVROPA 2 – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
vysílačů –  změna souboru technických parametrů – vystavení LTP         TO/072/06 
Rada vydává 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, výsledek hlasování 9 – 0 – 0   
 

3. EVROPA 2, spol. s r.o. / EVROPA 2 – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP         TO/073/06 
Rada vydává 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, výsledek hlasování 9 – 0 – 0   
 

4. LONDA spol. s r. o. / RÁDIO IMPULS – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP          TO/074/06 
Rada vydává 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, výsledek 
hlasování 9 – 0 – 0   
LICENČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

5. ZAK TV s.r.o./ZAK – místní (regionální) televizní vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů – prodloužení licence – opravné rozhodnutí         LO/168/06 
Rada vydává 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. “, výsledek hlasování 9 – 0 – 0   
 

6. NOEL, v.o.s. – 1) televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů – 
změna způsobu rozdělení hlasovacích práv, podílů na majetku společnosti a 
společenské smlouvy – předchozí souhlas; 2) převzaté rozhlasové a televizní 
vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů – změna podílů na majetku 
společnosti a způsobu rozdělení hlasovacích práv – předchozí souhlas 
                                                                                                                       LO/164/06 
1) Rada vydává 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, výsledek hlasování  
9 – 0 – 0    
2) Rada registruje 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, výsledek hlasování  
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9 – 0 – 0   
 

7. KATRO SERVIS, spol. s r.o. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené 
prostřednictvím kabelových systémů – a) změna programové nabídky; b) změna 
územního rozsahu – předchozí souhlas                                                     LO/160/06 
Rada registruje provozovateli KATRO SERVIS, spol. s r.o. dle § 29 odst. 1 písm. c) a d) 
zákona č. 321/2001 Sb. změnu  
a) programové nabídky spočívající v registraci nového převzatého televizního programu 
ČT 4 Sport  
b) územního rozsahu vysílání spočívající v jeho rozšíření o katastrální území Baška, 
výsledek hlasování 9 – 0 – 0   
 

8. ČESKÝ TELECOM, a.s. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené 
prostřednictvím kabelových systémů – změna ve složení představenstva, dozorčí 
rady a změna stanov – oznámení                                                                LO/165/06 
Rada bere na vědomí oznámení provozovatele ČESKÝ TELECOM, a.s. o změně ve 
složení představenstva, dozorčí rady a změně stanov, výsledek hlasování 9 – 0 – 0   
 

9. Petr Přistoupil – žádost o převod kmitočtového povolení                        LO/159/06 
Rada zastavuje 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, výsledek hlasování 9 – 0 – 0 
ANALYTICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

10. BBC RADIOCOM (Praha), s.r.o. / BBC – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím 
pozemních vysílačů na základě licence - změna licenčních podmínek    OR/066/06 
Rada projednávání odkládá na 12. zasedání. 
 

11. AZ Media, a.s./AZ Rádio – žádost o změnu licenčních podmínek a názvu programu 
v licenci č. Ru/46/99 (ve znění pozdějších změn)                                         OR/465/06 
Rada vydává 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, výsledek 
hlasování 9 – 0 – 0  
 

12. Radio TWIST Praha, s.r.o. / Radio TWIST - rozhlasové vysílání šířené 
prostřednictvím pozemních vysílačů - změna licence – zastavení správního řízení 
                                                                                                                          OR/068/06 
Rada zastavuje 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, výsledek hlasování 9 – 0 – 0    
a   
Rada zahajuje 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. , výsledek hlasování  
9 – 0 – 0   
 

13. Česká televize/ČT1 – pořad Všechnopárty, vysílaný dne 8. března 2006 ve 21.00 
hod. na programu ČT1 – analýza pořadu                                                  OT/459/06 
Rada 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. , 
výsledek hlasování 8 – 1 – 0   
 

14. Česká televize/ČT1 – upoutávka na pořad Zdivočelá země, vysílaná dne 14. března 
2006 v 18.59 hod. na programu ČT1 – analýza pořadu                              OT/461/06 
Rada zahajuje s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné 
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porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a vyzývá ho k vyjádření, 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, výsledek hlasování  
7 – 2 – 0  
 

15. CET 21 spol. s r. o. / Nova – pořad Na vlastní oči, resp. příspěvek Povolený styk, 
vysílaný dne 14. února 2006 ve 22.10 hod. – analýza pořadu                  OT/430/06 
Rada 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. , výsledek hlasování 9 – 0 – 0   
 

16. Různí provozovatelé — aktuální souhrn podnětů a stížností na rozhlasové a 
televizní vysílání — podklad pro rozhodnutí o dalším postupu             OT/469/06 
Rada se seznámila s podněty a stížnostmi a rozhodla, kterými se bude zabývat. 
 

17. CET 21, spol. s r.o. – vyjádření ve správním řízení č.j. 2006/44-50/jfu/CET o možném 
porušení ustanovení § 50 odst.2 zákona č. 231/2001 Sb. – překročení denního 
limitu reklamy ve dnech 3.,14.,17.,19.,21.,26.a 31. října 2006                        OT/467/06 
Rada projednávání odkládá na 12. zasedání. 
 

18. CET 21, spol. s r.o. - vyjádření správního řízení sp. zn. 2006/258/jfu/CET vedenému 
pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. – reportáž Stavební 
uzávěra a spousta výjimek                                                                              OT/463/06 
Rada projednávání odkládá na 12. zasedání. 
  

19. Helpfilm, s.r.o.- vyjádření ve správním řízení o možném porušení § 32 odst. 1 písm. 
e) zákona č. 231/2001 Sb. zařazením pornografické pasáže z neznámého pořadu do 
vysílání pořadu Mezek dne 19. března 2006 od 10:00 hodin na programu FILM BOX 
                                                                                                                         OT/433/06  
Rada vydává 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, výsledek hlasování 9 – 0 – 0   
 

20. Islámská nadace – prohlášení za účastníka ve správním řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 31, odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. – povinnost poskytovat 
objektivní a vyvážené informace a § 32, odst. 1, písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. – 
povinnost zajistit, aby pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, 
náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině                   OT/460/06 
Rada pověřuje předsedu informovat Islámskou nadaci, že Rada nemůže rozhodovat o 
tom, mohou-li se stát účastníky správního řízení vedeného s Českou televizí pro možné 
porušení zákona ustanovení § 31 odst. 2 a § 32 odst. 1 písm. c) zákona 231/2001 Sb., 
protože toto řízení již bylo pravomocně ukončeno ke dni 23. března 2006, výsledek 
hlasování 8 – 1 – 0   
 
 
        

Připravili: místopředseda Pospíchal, vedoucí Úřadu Bartoš 
Zapsal: Bartoš 
Ověřil: Bartoš 
Předsedající: předseda Žák 
 
 
 


