
 

Zápis z 18. zasedání 2020, konaného ve dnech 10. a 18. 11. 2020 

 
10. 11. Přítomni: Bezouška, Jakl, Jaklová, Krejčí, Mencl, Petrov, Poledníček, Zvěřinová 
Omluveni: Jehlička, Nastoupilová, Novák, Šincl 
Ověřovatel: Bartoš 

18. 11. Přítomni: Bezouška, Jakl, Jaklová, Jehlička, Krejčí, Nastoupilová, Mencl, Petrov, 
Poledníček, Šincl, Zvěřinová 
Omluveni: Novák 
Ověřovatel: Bartoš 

 

 

1 RRTV/2020/790/bla: Schválení programu 18. zasedání 2020 

- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn 

7-0-0 

2 RRTV/2020/724/zem: POLAR televize Ostrava, s.r.o. / TV / POLAR 2 / zvláštní 

přenosové systémy / řízení o udělení licence / ústní jednání dne 10. listopadu 2020, 13:30 

h 

- Rada uděluje společnosti POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 258 59 838, se sídlem 

Boleslavova 710/19, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., 

licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 

systémů na 12 let; označení (název) programu: POLAR 2; základní programová 

specifikace: Regionální informační program; výčet států, na jejichž území bude vysílání 

zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: čeština; časový 

rozsah vysílání: 24 hodin denně; identifikace přenosového systému: dálkový přístup - 

internet; informace o přístupu k vysílání: www.polar.cz,  POLAR HbbTV, v rozsahu žádosti 

doručené Radě dne 21. září 2020 pod č.j. RRTV/13438/2020-vra. 

11-0-0 

3 RRTV/2020/685/zem: Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 / 

příspěvková organizace / TV / Vimperské zpravodajství / kabely / řízení o udělení licence 

/ ústní jednání dne 10. listopadu 2020, 13:40 h 

- Rada uděluje právnické osobě Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267, 

IČ 004 77 419, se sídlem Nerudova 267, Vimperk, PSČ 38501, dle § 25 zákona č. 

231/2001 Sb., licenci k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím 

kabelových systémů na 12 let; označení (název) programu: Vimperské zpravodajství; 

základní programová specifikace: Informační program (informační kanál) města Vimperk; 

územní rozsah vysílání: k.ú 782084 Vimperk, okres Prachatice; hlavní jazyk vysílání: 

český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti ze dne 24. srpna 

2020 doručené Radě dne 28. srpna 2020 pod č.j. RRTV/12744/2020-vac, ve znění 

doplnění doručeného dne 5. října 2020 pod č.j. RRTV/13926/2020-vra. 

11-0-0 

4 RRTV/2020/751/fia: AMC Networks Central Europe s.r.o. /TV /SPEKTRUM HOME+ 

/zvláštní přenosové systémy /řízení o udělení licence - ústní jednání dne 10. listopadu 

2020 ve 13.50 hodin  

- Rada uděluje právnické osobě, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 271 

12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle ustanovení § 25 

zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím 

zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: SPEKTRUM 



HOME+; základní programová specifikace: Zábavní program; časový rozsah vysílání: 24 

hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně 

směřováno: Maďarsko; hlavní jazyk vysílání: maďarský jazyk; Identifikace přenosového 

systému: Prostřednictvím digitálního zemského přenosu pomocí mikrovln poskytovaných 

společností Antenna Hungária Zrt., přes Budapešť Internet Exchange, provozovanou 

Council of Hungarian Internet Providers, prostřednictvím Ethernet rozhraní; Informace o 

přístupu k vysílání: Přístup k programu zdarma prostřednictvím příslušného zařízení, které 

umožňuje příjem DTT (digital terrestrial transmission) vysílání (dekodér nebo TV se 

zabudovaným konvertorem), v rozsahu žádosti ze dne 7. října 2020, č.j.: 

RRTV/14103/2020/vra.   

11-0-0 

- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Maďarska, na jehož 

území má být televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o udělení licence 

společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - 

Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu SPEKTRUM 

HOME+ šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní 

programovou specifikací: Zábavní program.  

11-0-0 

5 RRTV/2020/785/fia: FTV Prima, spol. s r.o. /TV /Prima KRIMI +1 /televizní vysílání šířené 

prostřednictvím družice /řízení o udělení licence /ústní jednání dne 10. listopadu 2020, 

ve 14.00 hodin 

- Rada uděluje společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 

3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 

provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název 

(označení) programu: Prima KRIMI +1; základní programová specifikace: Tematický 

program zaměřený na dramatickou tvorbu zejména mimoevropské provenience. Výčet 

převažujících žánrů: dramatická tvorba (seriál, film), různé formáty reality show; výčet 

států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; 

hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 18 až 24 hodin denně; dle 

žádosti, ze dne 19. října 2020, č.j.: RRTV/14315/2020-vra.     

10-0-0 

6 RRTV/2020/786/fia: FTV Prima, spol. s r.o. /TV /Prima KRIMI +1 /zemské digitální 

televizní vysílání šířené prostřednictvím vysílačů /řízení o udělení licence /ústní jednání 

dne 10. listopadu 2020, ve 14.05 hodin 

- Rada uděluje společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 

3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 1, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci 

k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného 

prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: Prima KRIMI +1; základní 

programová specifikace: Tematický program zaměřený na dramatickou tvorbu zejména 

mimoevropské provenience. Výčet převažujících žánrů: dramatická tvorba (seriál, film), 

různé formáty reality show; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: 

český jazyk; časový rozsah vysílání: 18 až 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 19. října 

2020, č.j.: RRTV/14315/2020-vra.     

11-0-0 

7 RRTV/2020/787/fia: FTV Prima, spol. s r.o. /TV /Prima MAX +1 /televizní vysílání šířené 

prostřednictvím družice /řízení o udělení licence /ústní jednání dne 10. listopadu 2020, 

ve 14.10 hodin  

- Rada uděluje společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 

3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 

provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název 

(označení) programu: Prima MAX +1; základní programová specifikace: Tematický 



program zaměřený na dramatickou tvorbu mimoevropské, zejména severoamerické 

provenience. Výčet převažujících žánrů: film, seriál, různé formáty reality show; výčet 

států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; 

hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: minimálně 15 hodin denně, 

maximální časový rozsah vysílání 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 19. října 2020, č.j.: 

RRTV/14315/2020-vra.     

11-0-0 

8 RRTV/2020/788/fia: FTV Prima, spol. s r.o. /TV / Prima MAX +1 /zemské digitální 

televizní vysílání šířené prostřednictvím vysílačů /řízení o udělení licence /ústní jednání 

dne 10. listopadu 2020, ve 14.15 hodin  

- Rada uděluje společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 

3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 1, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci 

k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného 

prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: Prima MAX +1; základní 

programová specifikace: Tematický program zaměřený na dramatickou tvorbu 

mimoevropské, zejména severoamerické provenience. Výčet převažujících žánrů: film, 

seriál, různé formáty reality show; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk 

vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: minimálně 15 hodin denně, maximální 

časový rozsah vysílání 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 19. října 2020, č.j.: 

RRTV/14315/2020-vra.    

11-0-0 

9 RRTV/2020/754/zem: HBO Europe s.r.o. / TV / Boomerang Benelux CEE GAS / zvláštní 

přenosové systémy / řízení o udělení licence / ústní jednání dne 10. listopadu 2020 

- Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, 

Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 

televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; 

označení (název) programu: Boomerang Benelux CEE GAS; základní programová 

specifikace: Dětský a rodinný televizní program zaměřený na animované pořady; výčet 

států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Albánie, Arménie, 

Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, 

Estonsko, Gruzie, Maďarsko, Kazachstán, Kosovo, Kyrgyzstán, Lotyšsko, Litva, 

Makedonie, Moldávie, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, 

Slovinsko, Ukrajina, Uzbekistán, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Německo, 

Rakousko, Itálie, Švýcarsko, Lichtenštejnsko; hlavní jazyk vysílání: anglický jazyk; časový 

rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 9. října 2020 pod 

č.j. RRTV/14093/2020-vra, ve znění upřesnění  č.j. RRTV/14944/2020-vra ze dne 4. 

listopadu 2020. 

10-0-0 

- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Bulharsko, 

Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko, 

Slovinsko, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Německo, Rakousko, Itálie; o udělení 

licence společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 

1037/49, PSČ 17000, k provozování televizního vysílání programu Boomerang Benelux 

CEE GAS šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní 

programovou specifikací: Boomerang Benelux CEE GAS, na jejichž území bude televizní 

vysílání programu Boomerang Benelux CEE GAS zcela nebo převážně směrováno. 

10-0-0 

 

 

 



10 RRTV/2020/755/zem: HBO Europe s.r.o. / TV / Boomerang French / zvláštní přenosové 

systémy / řízení o udělení licence / ústní jednání dne 10. listopadu 2020 

- Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, 

Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 

televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; 

označení (název) programu: Boomerang French; základní programová specifikace: 

Dětský a rodinný televizní program zaměřený na animované pořady převážně americké 

výroby; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: 

Francie, Belgie, Lucembursko, Monako, Švýcarsko; hlavní jazyk vysílání: francouzský 

jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 9. 

října 2020 pod č.j. RRTV/14092/2020-vra. 

10-0-0 

- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Francie, Belgie a 

Lucemburska; o udělení licence společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem 

Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, k provozování televizního vysílání programu 

Boomerang French šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní 

programovou specifikací: Dětský a rodinný televizní program zaměřený na animované 

pořady převážně americké výroby, na jejichž území bude televizní vysílání programu 

Boomerang French zcela nebo převážně směrováno. 

10-0-0 

11 RRTV/2020/753/zem: HBO Europe s.r.o. / TV / Boomerang Eire / zvláštní přenosové 

systémy / řízení o udělení licence / ústní jednání dne 10. listopadu 2020 

- Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, 

Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 

televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; 

označení (název) programu: Boomerang Eire; základní programová specifikace: Dětský a 

rodinný televizní program zaměřený na animované pořady; výčet států, na jejich území 

bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Gibraltar; hlavní jazyk vysílání: anglický 

jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 9. 

října 2020 pod č.j. RRTV/14096/2020-vra, ve znění upřesnění č.j. RRTV/14953/2020-vra 

ze dne 4. listopadu 2020. 

10-0-0 

12 RRTV/2020/752/zem: HBO Europe s.r.o. / TV / Boomerang Eire / družice / řízení o 

udělení licence / ústní jednání dne 10. listopadu 2020 

- Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, 

Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 

televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název) 

programu: Boomerang Eire; základní programová specifikace: Dětský a rodinný televizní 

program zaměřený na animované pořady; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela 

nebo převážně směřováno: Irsko, Malta, Gibraltar; hlavní jazyk vysílání: anglický jazyk; 

časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 9. října 

2020 pod č.j. RRTV/14094/2020-vra, ve znění upřesnění č.j. RRTV/14953/2020-vra ze 

dne 4. listopadu 2020. 

11-0-0 

- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Irska a Malty, o udělení 

licence společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 

1037/49, PSČ 17000, k provozování televizního vysílání programu Boomerang Eire 

šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Dětský a rodinný 

televizní program zaměřený na animované pořady; na jejichž území bude televizní vysílání 

programu Boomerang Eire zcela nebo převážně směrováno. 

11-0-0 



13 RRTV/2020/783/fia: HBO Europe s.r.o. /TV /Boomerang MENA /zvláštní přenosové 

systémy /řízení o udělení licence /ústní jednání dne 10. listopadu 2020, ve .... hodin 

- Rada uděluje právnické osobě, společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem 

Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 

provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 

systémů na 12 let; název (označení) programu: Boomerang MENA; základní programová 

specifikace: Dětský a rodinný televizní program zaměřený na animované pořady převážně 

americké výroby; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně 

směřováno: Řecko, Kypr, Afghánistán, Alžírsko, Bahrajn, Čad, Džibuti, Egypt, Irák, 

Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Libye, Mauretánie, Maroko, Omán, Palestina včetně pásma 

Gaza, Katar, Saudská Arábie, Somálsko, Jižní Súdán, Súdán, Sýrie, Tunisko, Spojené 

arabské emiráty, Yemen, Západní břeh Jordánu; hlavní jazyk vysílání: anglický jazyk; 

časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; identifikace přenosového systému: Mezinárodní 

soukromé telekomunikační okruhy; informace o přístupu k vysílání: Set top boxy a 

podobná zařízení a aplikace provozovatelů převzatého vysílání, dle žádosti ze dne 16. 

října 2020, č.j.: RRTV/14287/2020-vra a upřesnění žádosti ze dne 4. listopadu 2020, č.j.: 

RRTV/14945/2020-vra. 

10-0-0 

- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je 

televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Řecko a Kypr, o udělení licence 

společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, 

PSČ 170 00, k televiznímu vysílání programu Boomerang MENA, šířeného 

prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou specifikací: 

Dětský a rodinný televizní program zaměřený na animované pořady převážně americké 

výroby. 

10-0-0 

14 RRTV/2020/784/fia: HBO Europe s.r.o. /TV /Boomerang Portuguese /zvláštní 

přenosové systémy /řízení o udělení licence /ústní jednání dne 10. listopadu 2020, ve .... 

hodin 

- Rada uděluje právnické osobě, společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem 

Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 

provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 

systémů na 12 let; název (označení) programu: Boomerang Portuguese; základní 

programová specifikace: Dětský a rodinný televizní program zaměřený na animované 

pořady převážně americké výroby; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo 

převážně směřováno: Portugalsko, Angola, Mozambik; hlavní jazyk vysílání: portugalský 

jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; identifikace přenosového systému: 

Mezinárodní soukromé telekomunikační okruhy; informace o přístupu k vysílání: Set top 

boxy a podobná zařízení a aplikace provozovatelů převzatého vysílání, dle žádosti ze dne 

16. října 2020, č.j.: RRTV/14298/2020-vra a upřesnění žádosti ze dne 4. listopadu 2020, 

č.j.: RRTV/14946/2020-vra. 

11-0-0 

- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je 

televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Portugalsko, o udělení licence 

společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, 

PSČ 170 00, k televiznímu vysílání programu Boomerang Portuguese, šířeného 

prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou specifikací: 

Dětský a rodinný televizní program zaměřený na animované pořady převážně americké 

výroby. 

11-0-0 



15 RRTV/2020/750/fia: HBO Europe s.r.o. /TV /Boomerang Nordic /zvláštní přenosové 

systémy /řízení o udělení licence /ústní jednání dne 10. listopadu 2020, ve .... hodin 

- Rada uděluje právnické osobě, společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem 

Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 

provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 

systémů na 12 let; název (označení) programu: Boomerang Nordic; základní programová 

specifikace: Dětský a rodinný televizní program zaměřený na animované pořady převážně 

americké výroby; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně 

směřováno: Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Island; hlavní jazyk vysílání: anglický 

jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; identifikace přenosového systému: 

Mezinárodní soukromé telekomunikační okruhy; informace o přístupu k vysílání: Set top 

boxy a podobná zařízení a aplikace provozovatelů převzatého vysílání, dle žádosti ze dne 

9. října 2020, č.j.: RRTV/14101/2020-vra.  

11-0-0 

- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je 

televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Dánsko, Švédsko a Finsko o udělení 

licence společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 

1037/49, PSČ 170 00, k televiznímu vysílání programu Boomerang Nordic, šířeného 

prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou specifikací: 

Dětský a rodinný televizní program zaměřený na animované pořady převážně americké 

výroby. 

10-0-0 

16 RRTV/2020/749/fia: HBO Europe s.r.o. /TV /Boing French /zvláštní přenosové systémy 

/řízení o udělení licence /ústní jednání dne 10. listopadu 2020, ve .... hodin 

- Rada uděluje právnické osobě, společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem 

Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 

provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 

systémů na 12 let; název (označení) programu: Boing French; základní programová 

specifikace: Dětský a rodinný televizní program zaměřený na americké animované pořady; 

výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Francie, 

Belgie, Lucembursko, Monaco, Švýcarsko; hlavní jazyk vysílání: francouzský jazyk; 

časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; identifikace přenosového systému: Mezinárodní 

soukromé telekomunikační okruhy; informace o přístupu k vysílání: Přes provozovatele 

převzatého vysílání: set top boxy, podobná zařízení, aplikace, dle žádosti ze dne 9. října 

2020, č.j.: RRTV/14097/2020-vra.  

11-0-0 

- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je 

televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Francii, Belgii a Lucembursko o 

udělení licence společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, 

Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, k televiznímu vysílání programu Boing French, 

šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou 

specifikací: Dětský a rodinný televizní program zaměřený na americké animované pořady. 

11-0-0 

17 RRTV/2020/779/rap: HBO Europe s.r.o./TV/ Cartoon Network Eire / ZPS/ řízení o 

udělení licence / NÚJ 10. 11. 2020 od 13:30 do 15:00 

- Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, 

Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 

televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; 

označení (název) programu: Cartoon Network Eire; základní programová specifikace: 

Dětský a rodinný televizní program zaměřený na animované pořady; výčet států, na jejichž 

území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Gibraltar; hlavní jazyk vysílání: 



anglický jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě 

dne 16. října 2020 pod č. j. RRTV/14288/2020-vra. 

11-0-0 

18 RRTV/2020/773/rap: HBO Europe s.r.o./TV/ Cartoon Network Eire / družice / řízení o 

udělení licence / NÚJ 10. 11. 2020 od 13:30 do 15:00 

- Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, 

Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 

televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název) 

programu: Cartoon Network Eire; základní programová specifikace: Dětský a rodinný 

televizní program zaměřený na animované pořady; výčet států, na jejichž území bude 

vysílání zcela nebo převážně směřováno: Irsko, Malta, Gibraltar; hlavní jazyk vysílání: 

anglický jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě 

dne 16. října 2020 pod č. j. RRTV/14286/2020-vra. 

10-0-0 

- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Irska a Malty, o udělení 

licence společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 

1037/49, PSČ 17000, k provozování televizního vysílání programu Cartoon Network Eire 

šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Dětský a rodinný 

televizní program zaměřený na animované pořady, na jejichž území bude televizní vysílání 

programu Cartoon Network Eire zcela nebo převážně směrováno. 

11-0-0 

19 RRTV/2020/759/rap: HBO Europe s.r.o./TV/ Cartoon Network French / ZPS/ řízení o 

udělení licence / NÚJ 10. 11. 2020 od 13:30 do 15:00 

- Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, 

Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 

televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; 

označení (název) programu: Cartoon Network French; základní programová specifikace: 

Dětský a rodinný televizní program zaměřený na animované pořady, zejména americké 

produkce; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: 

Francie, Belgie, Lucembursko, Monako, Švýcarsko; hlavní jazyk vysílání: francouzština; 

časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 9. října 

2020 pod č. j. RRTV/14105/2020-vra. 

11-0-0 

- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Francie, Belgie, a 

Lucemburska o udělení licence společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem 

Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, k provozování televizního vysílání programu 

Cartoon Network French šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se 

základní programovou specifikací: Dětský a rodinný televizní program zaměřený na 

animované pořady, zejména americké produkce, na jejichž území bude televizní vysílání 

programu Cartoon Network French zcela nebo převážně směrováno. 

11-0-0 

20 RRTV/2020/762/rap: HBO Europe s.r.o./TV/ Cartoon Network Nordic / ZPS/ řízení o 

udělení licence / NÚJ 10. 11. 2020 od 13:30 do 15:00 

- Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, 

Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 

televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; 

označení (název) programu: Cartoon Network Nordic; základní programová specifikace: 

Dětský a rodinný televizní program zaměřený na animované pořady, zejména americké 

produkce; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: 

Švédsko, Dánsko, Norsko, Finsko, Island; hlavní jazyk vysílání: anglický; časový rozsah 



vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 9. října 2020 pod č. j. 

RRTV/14102/2020-vra. 

11-0-0 

- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Švédska, Dánska a 

Finska; o udělení licence společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 

7, Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, k provozování televizního vysílání programu Cartoon 

Network Nordic šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní 

programovou specifikací:  Dětský a rodinný televizní program zaměřený na animované 

pořady, zejména americké produkce, na jejichž území bude televizní vysílání programu 

Cartoon Network Nordic zcela nebo převážně směrováno. 

11-0-0 

21 RRTV/2020/774/rap: HBO Europe s.r.o./TV/ Cartoon Network RSE / ZPS / řízení o 

udělení licence / NÚJ 10. 11. 2020 od 13:30 do 15:00 

- Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, 

Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 

televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; 

označení (název) programu: Cartoon Network RSE; základní programová specifikace: 

Dětský a rodinný televizní program zaměřený na animované pořady; výčet států, na jejichž 

území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, 

Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Gruzie, Kazachstán, 

Kosovo, Kyrgyzstán, Lotyšsko, Litva, Makedonie, Moldávie, Černá Hora, Rusko, Srbsko, 

Slovinsko, Ukrajina, Uzbekistán; hlavní jazyk vysílání: anglický; časový rozsah vysílání: 24 

hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 16. října 2020 pod č. j. 

RRTV/14283/2020-vra. 

11-0-0 

- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie, tj. Bulharska, 

Chorvatska, Estonska, Lotyšska, Litvy a Slovinska o udělení licence společnosti HBO 

Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, k 

provozování televizního vysílání programu Cartoon Network RSE šířeného 

prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou specifikací: 

Dětský a rodinný televizní program zaměřený na animované pořady, na jejichž území bude 

televizní vysílání programu Cartoon Network RSE zcela nebo převážně směrováno. 

11-0-0 

22 RRTV/2020/775/rap: HBO Europe s.r.o./TV/ Cartoon Network Dutch/ ZPS / řízení o 

udělení licence / NÚJ 10. 11. 2020 od 13:30 do 15:00 

- Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, 

Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 

televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; 

označení (název) programu: Cartoon Network Dutch; základní programová specifikace: 

Dětský a rodinný televizní program zaměřený na animované pořady; výčet států, na jejichž 

území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Nizozemsko, Belgie, Lucembursko; 

hlavní jazyk vysílání: nizozemština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu 

žádosti doručené Radě dne 9. října 2020 pod č. j. RRTV/14281/2020-vra. 

10-0-0 

- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Nizozemska, Belgie, 

a Lucemburska o udělení licence společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem 

Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, k provozování televizního vysílání programu 

Cartoon Network Dutch šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se 

základní programovou specifikací: Dětský a rodinný televizní program zaměřený na 

animované pořady, na jejichž území bude televizní vysílání programu Cartoon Network 

Dutch zcela nebo převážně směrováno. 



11-0-0 

23 RRTV/2020/778/smu: HBO Europe s.r.o. / Cartoon Network Poland / TV / ZPS / řízení 

o udělení licence / NÚJ od 13:30 hod. - 15:00 hod. 

- Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ: 61466786, se sídlem Praha 7, 

Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 

provozování televizního vysílání, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 

systémů na 12 let; označení (název) programu: Cartoon Network Poland; základní 

programová specifikace: Dětský rodinný televizní program zaměřený na animované 

pořady; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být 

vysílání zcela nebo převážně směrováno: Polsko; hlavní jazyk vysílání: polský jazyk; 

Identifikace přenosového systému: vysílání: Mezinárodní soukromé telekomunikační 

okruhy, Informace o přístupu k vysílání: Set top boxy a podobná zařízení a aplikace 

provozovatelů převzatého vysílání; v rozsahu žádosti doručené dne 16. října 2020 pod č.j. 

RRTV/14284/2020-vra. 

11-0-0 

- Rada informuje regulační orgán členského států Evropské unie, tj. Polska,  na jehož 

území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno, o udělení licence 

společnosti HBO Europe s.r.o., IČ: 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, 

PSČ 170 00, k televiznímu vysílání programu Cartoon Network Poland, šířeného 

prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou specifikací: 

Dětský rodinný televizní program zaměřený na animované pořady.   

11-0-0 

24 RRTV/2020/777/smu: HBO Europe s.r.o. / Cartoon Networks CEE / TV / ZPS / řízení o 

udělení licence / NÚJ 10. 11. 2020 od 13:30 hod. - 15:00 hod. 

- Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ: 61466786, se sídlem Praha 7, 

Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 

provozování televizního vysílání, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 

systémů na 12 let; označení (název) programu: Cartoon Network CEE; základní 

programová specifikace: Dětský rodinný televizní program zaměřený na animované 

pořady; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být 

vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká republika, Slovensko, Maďarsko, 

Rumunsko, Moldávie; hlavní jazyk vysílání: anglický jazyk; Identifikace přenosového 

systému: vysílání: Mezinárodní soukromé telekomunikační okruhy, Informace o přístupu k 

vysílání: Set top boxy a podobná zařízení a aplikace provozovatelů převzatého vysílání; v 

rozsahu žádosti doručené dne 16. října 2020 pod č.j. RRTV/14285/2020-vra. 

11-0-0 

- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Slovenska, Maďarska, 

Rumunska, na jejichž území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno o 

udělení licence společnosti HBO Europe s.r.o., IČ: 61466786, se sídlem Praha 7, 

Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, k televiznímu vysílání programu Cartoon Network 

CEE, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou 

specifikací: Dětský rodinný televizní program zaměřený na animované pořady. 

11-0-0 

25 RRTV/2020/781/zem: HBO Europe s.r.o. / TV / Cartoon Network MENA PAN / zvláštní 

přenosové systémy / řízení o udělení licence / ústní jednání dne 10. listopadu 2020 

- Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, 

Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 

televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; 

označení (název) programu: Cartoon Network MENA PAN; základní programová 

specifikace: Dětský a rodinný televizní program zaměřený na americké animované pořady; 

výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Kypr, 



Afghánistán, Alžírsko, Bahrajn, Čad, Džibuti, Egypt, Irák, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, 

Libye, Mauretánie, Maroko, Omán, Palestina včetně pásma Gaza, Katar, Saudská Arábie, 

Somálsko, Jižní Súdán, Súdán, Sýrie, Tunisko, Spojené arabské emiráty, Yemen, Západní 

břeh Jordánu; hlavní jazyk vysílání: anglický jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin 

denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 16. října 2020 pod č.j. RRTV/14290/2020-

vra. 

11-0-0 

- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Kypru, o udělení 

licence společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 

1037/49, PSČ 17000, k provozování televizního vysílání programu Cartoon Network 

MENA PAN šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní 

programovou specifikací: Dětský a rodinný televizní program zaměřený na americké 

animované pořady, na jehož území bude televizní vysílání programu Cartoon Network 

MENA PAN zcela nebo převážně směrováno. 

10-0-0 

26 RRTV/2020/782/zem: HBO Europe s.r.o. / TV / Cartoon Network Portuguese / zvláštní 

přenosové systémy / řízení o udělení licence / ústní jednání dne 10. listopadu 2020 

- Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, 

Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 

televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; 

označení (název) programu: Cartoon Network Portuguese; základní programová 

specifikace: Dětský a rodinný televizní program zaměřený na americké animované pořady; 

výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Portugalsko; 

hlavní jazyk vysílání: portugalský jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu 

žádosti doručené Radě dne 16. října 2020 pod č.j. RRTV/14291/2020-vra, ve znění 

upřesnění č.j. RRTV/14952/2020-vra ze dne 4. listopadu 2020. 

11-0-0 

- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Portugalska, o udělení 

licence společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 

1037/49, PSČ 17000, k provozování televizního vysílání programu Cartoon Network 

Portuguese šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní 

programovou specifikací: Dětský a rodinný televizní program zaměřený na americké 

animované pořady; na jehož území bude televizní vysílání programu Cartoon Network 

Portuguese zcela nebo převážně směrováno. 

10-0-0 

27 RRTV/2020/761/rap: HBO Europe s.r.o./TV/ Cartoonito Eire / ZPS/ řízení o udělení 

licence / NÚJ 10. 11. 2020 od 13:30 do 15:00 

- Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, 

Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 

televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; 

označení (název) programu: Cartoonito Eire; základní programová specifikace: Dětský a 

rodinný televizní program zaměřený na animované pořady; výčet států, na jejichž území 

bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Gibraltar; hlavní jazyk vysílání: anglický 

jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 9. 

října 2020 pod č.j. RRTV/14109/2020-vra. 

11-0-0 

28 RRTV/2020/760/rap: HBO Europe s.r.o./TV/ Cartoonito Eire / družice / řízení o udělení 

licence / NÚJ 10. 11. 2020 od 13:30 do 15:00 

- Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, 

Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 



televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název) 

programu: Cartoonito Eire; základní programová specifikace: Dětský a rodinný televizní 

program zaměřený na animované pořady; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela 

nebo převážně směřováno: Irsko, Malta, Gibraltar; hlavní jazyk vysílání: anglický jazyk; 

časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 9. října 

2020 pod č.j. RRTV/14108/2020-vra. 

11-0-0 

- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Irska a Malty, o udělení 

licence společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 

1037/49, PSČ 17000, k provozování televizního vysílání programu Cartoonito Eire 

šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Dětský a rodinný 

televizní program zaměřený na animované pořady, na jejichž území bude televizní vysílání 

programu Cartoonito Eire zcela nebo převážně směrováno. 

11-0-0 

29 RRTV/2020/674/rud: 4Life Direct Insurance Services s.r.o./4LIFEDIRECT - Jistota pro 

mé blízké/KINO BARRANDOV/18.12.2019/od 10:38:16 hodin - DOKAZOVÁNÍ OD 15:00 

hodin 

- Rada v rámci řízení o přestupku vedeném pod sp. zn. RRTV/2020/674/rud provedla 

důkaz zhlédnutím záznamu reklamního spotu „4LIFEDIRECT - Jistota pro mé blízké“, 

odvysílaného dne 18. prosince 2019 v čase 10:38:16 hodin na programu KINO 

BARRANDOV. 

7-0-0 

30 RRTV/2020/676/rud: Emporia Style Kft./BARRANDOV KRIMI/Klenot 

TV/K´Derm/16.,17.7.2020 - DOKAZOVÁNÍ OD 15:05 hodin 

- Rada v rámci řízení o přestupku vedeném pod sp. zn. RRTV/2020/676/rud provedla 

důkaz zhlédnutím reklamy, respektive teleshoppingu Klenot TV vysílaného ve dnech 16. 

července 2020 od 0:11 hodin a 17. července 2020 od 0:38 hodin na programu 

BARRANDOV KRIMI. 

7-0-0 

31 RRTV/2020/436/zab: Route Radio s.r.o./Rádio Dálnice/RV/změna licence § 21 odst. 1 

písm. b) - Troubsko 95,9 MHz / 50 W na Brno Barvičova 95,9 MHz / 50 W - změna 

stanoviště - předběžná koordinace 

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR 

pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště 

VKV kmitočtu Troubsko 95,9 MHz / 50 W na stanoviště Brno Barvičova 95,9 MHz / 50 W, 

nové souřadnice WGS 84: 16 34 26 / 49 12 07, žadatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, 

se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, program Rádio Dálnice, licence sp.zn.: 

2011/394/CUN a souhlasí s dokončením předmětné koordinace. 

8-0-0 

32 RRTV/2020/555/zab: JUKE BOX, spol. s r .o./RADIO ČAS-FM/změna licence § 21 odst. 

1 písm. b) - Jeseník 91,7 MHz / 100 W - změna stanoviště - rozhodnutí 

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 

1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele JUKE 

BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, o změnu 

skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 

RADIO ČAS-FM, licence Sp.zn.: 2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011, a to o změně 

územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně 

stanoviště Jeseník 91,7 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli JUKE 

BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, souhlas 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 



prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČAS-FM, licence Sp.zn.: 2011/392/STR/JUK, 

č.j.: STR/1924/2011, a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 

parametrů spočívající ve změně stanoviště Jeseník 91,7 MHz / 100 W na stanoviště 

Jeseník město 2 91,7 MHz /100 W, souřadnice WGS 84: 17 11 04 / 50 13 23. 

8-0-0 

33 RRTV/2020/598/zab: RadioZET s.r.o./ZET/RV/změna licence § 21 odst. 1. písm b) - 

České Budějovice 89,9 MHz / 1 kW - změna stanoviště - rozhodnutí 

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 

1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RadioZET 

s.r.o., IČ: 25616803, se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2, o změnu skutečností 

uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu ZET (licence 

č.j.: Ru/193/98/1381), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 

parametrů spočívající ve změně stanoviště České Budějovice 89,8 MHz / 1 kW, toto 

rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RadioZET s.r.o., IČ: 25616803, se sídlem 

Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti 

o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu ZET 

(licence č.j.: Ru/193/98/1381), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru 

technických parametrů spočívající ve změně stanoviště České Budějovice 89,8 MHz / 1 

kW na stanoviště České Budějovice III 89,8 MHz / 1 kW souřadnice WGS 84: 14 30 10 / 

48 59 10.  

7-0-0 

34 RRTV/2020/611/str: MEDIA BOHEMIA, a.s./Hitrádio Černá Hora /RV/změna licence § 

21 odst. 1 písm. b) - Liberec 87,6 MHz / 200 W - ukončení vysílání 

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 

1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA 

BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha o 

změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 

programu Hitrádio Černá Hora (licence Ru/135/98 ze dne 25. 3. 1998), a to o změně 

územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v ukončení 

rozhlasového vysílání na kmitočtu Liberec 87,6 MHz / 200 W, toto rozhodnutí:  

Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 

299/132, PSČ 120 00 Praha souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 

k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio Černá 

Hora (licence Ru/135/98 ze dne 25. 3. 1998), a to se změnou územního rozsahu vysílání 

a souboru technických parametrů spočívající v ukončení rozhlasového vysílání na 

kmitočtu Liberec 87,6 MHz / 200 W.  

7-0-0 

35 RRTV/2020/728/blu: RadioZET s.r.o./ZET/RV/změna licence dle § 21 odst. 1 písm. e) - 

rozhodnutí 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 

písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 

znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 

Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto 

rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RadioZET, s.r.o., IČ: 256 16 803, se sídlem 

Wenzigova 4/1872, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v 

žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu ZET (licence č.j. 

Ru/193/98 ze dne 24. 2. 1998)  dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 

Sb., spočívající v převodu obchodního podílu ve výši 100% z jediného společníka, 

společnosti Active Radio a.s., na společnost CMI News s.r.o., IČ: 07749147, se sídlem 

Sokolovská 979/209, Vysočany, 190 00 Praha 9. 



 

8-0-0 

36 RRTV/2020/688/blu: RADIO IBUR s.r.o./RADIO RUBI (sp.zn. 2011/802/zab)/RV/změna 

licence § 21 odst. 10 - přebírání programu Fajn radio (licence č.j. Ru/99/01) - usnesení o 

zastavení řízení 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na základě ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 

231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.") v platném znění a dle ustanovení § 66 odst. 1 

a § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád") vydala toto 

usnesení: Správní řízení ve věci žádosti společnosti RADIO IBUR s.r.o., IČ: 28643704, se 

sídlem Uničov, Mohelnická 807, PSČ 78391, o udělení předchozího souhlasu se změnou 

skutečností uvedených v žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 

RADIO RUBI (licence sp.zn. 2011/802/zab) podle ustanovení § 21 odst. 10 zákona č. 

231/2001 Sb., spočívající v přejímání programu Fajn radio (licence č.j. Ru/99/01) 

provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. včetně identifikace přejímaného programu, se 

zastavuje, neboť provozovatel vzal žádost v plném rozsahu zpět. 

8-0-0 

37 RRTV/2020/721/str: PRAHA TV, s.r.o./Hlas Prahy/RV-DAB/žádost o udělení licence - 

prominutí zmeškání úkonu 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 

ustanovením § 5 písm. b) a § 12 a násl. zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a podle ustanovení 

§ 41 a § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004“ Sb.), 

vydává toto usnesení: Rada promíjí žadateli PRAHA TV s.r.o., IČ: 258 30 937, se sídlem 

Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00 Praha, zmeškání úkonu, k jehož učinění byl povinen 

na základě výzvy (č.j. RRTV/13334/2020-str) k odstranění nedostatků žádosti o udělení 

licence k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání šířeného 

prostřednictvím vysílačů pro program Hlas Prahy. 

8-0-0 

38 RRTV/2020/732/str: RadioPraha s.r.o./Rádio Dechovka/RV/prodloužení licence (sp. 

zn. 2014/955/zab, č.j. RRTV/2898/2015-zab ze dne 4.8.2015) - rozhodnutí 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm. b) 

zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. 

správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 

231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RadioPraha, s.r.o., IČ: 289 39 875, se sídlem 

Raisova 1262, PSČ 250 82 Úvaly, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. 

zn. 2014/955/zab, č.j. RRTV/2898/2015-zab ze dne 4.8.2015 k rozhlasovému vysílání 

programu Rádio Dechovka prostřednictvím vysílačů na kmitočtech České Budějovice 96,8 

MHz / 0,2 kW; Češnovice 95,5 MHz / 0,4 kW; Písek 99,4 MHz / 0,1 kW; Strakonice 101,1 

MHz / 0,2 kW; Tábor 94,5 MHz / 0,2 kW do 10. října 2025. 

11-0-0 

39 RRTV/2020/731/zab: Vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů 

Šumperk Kolšov 107,6 MHz / 500 W 

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 

vysílačů se souborem technických parametrů Šumperk Kolšov 107,6 MHz / 500 W, 

souřadnice WGS 84: 49 532 / 16 56 30 s dobou platnosti licence nejdříve ode dne 9. ledna 

2021, se lhůtou pro doručení žádostí do 10. prosince 2020. 

8-0-0 



40 RRTV/2020/652/blu: PIVOVAR SVIJANY a.s./Radniční sklípek Liberec/RV/zahájení 

řízení o přestupku 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 

§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 

468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných 

předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona 

č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 

Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností PIVOVAR SVIJANY a.s., IČ: 

25035207, se sídlem č.p. 25, 463 46 Svijany (dále „obviněný“) řízení o přestupku z moci 

úřední pro možné porušení ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o 

regulaci reklamy, dle kterého reklama na alkoholické nápoje nesmí nabádat k 

nestřídmému užívání alkoholických nápojů nebo záporně či ironicky hodnotit abstinenci 

nebo zdrženlivost, kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, která byla odvysílána dne 

18. srpna 2020 v čase 09:43:32 hod. na programu Radio Contact Liberec (101,4 MHz 

Liberec). 

5-0-3 

41 RRTV/2020/792/jam: RADIO RELAX s.r.o. / Radio Relax - 6. 10. 2020 od 00:00 do 24:00 

hodin, analýza 

- Rada se seznámila s analýzou programu Radio Relax provozovatele RADIO RELAX 

s.r.o. ze dne  6. 10. 2020 od 00:00 - 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se 

zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními 

podmínkami. 

8-0-0 

42 RRTV/2020/747/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních 

sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry/zasedání 

18/2020 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení 

odvysílaných provozovateli RKR s.r.o. (program CLASSIC PRAHA; Praha 98,7 MHz) dne 

9. října 2020, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Faktor; České Budějovice 104,3 

MHz) dne 9. října 2020, JUKE BOX, spol. s r. o. (program Radio Čas Rock; Ostrava město 

99,9 MHz) dne 9. října 2020, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Radio 

BEAT; Plzeň 107,3 MHz) dne 9. října 2020, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; 

Chomutov 98,1 MHz) dne 9. října 2020 a NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO KROKODÝL; 

Brno 103,0 MHz) dne 9. října 2020. 

8-0-0 

43 RRTV/2020/737/blu: Různí provozovatelé/RV/přehled doručených oznámení 18/2020 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s oznámením provozovatele 

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, doručeným Radě dne 30. září 

2020 pod č.j. RRTV/13821/2020-vra, spočívajícím ve změně v osobě jednatele 

společnosti. Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 

49435001, doručeným Radě dne 5. října 2020 pod č.j. RRTV/13951/2020-vra, 

spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc září 2020 dle 

uvedeného přehledu. Rada se seznámila s oznámeními provozovatele RADIO UNITED 

BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, doručenými Radě dne 13. října 2010 pod č.j. 

RRTV/14145/2020-vra a č.j. RRTV/14170/2020-vra, spočívajícími v informaci o zahájení 

vysílání programu Radio BEAT šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtech 

Mariánské Lázně město 98,8 MHz / 200 W a Prachatice město 107,9 MHz / 100 W dle 

rozhodnutí Rady sp.zn. RRTV/2019/78/zab ze dne 7. dubna 2020, a v informaci o postupu 

ve věci dalších kmitočtů přidělených v rámci předmětné licence. Rada se seznámila s 

oznámením provozovatele Josefa Týce, IČ: 03299805, doručeným Radě dne 23. října 

2020 pod č.j. RRTV/14458/2020-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu RADIO 



BLATNÁ šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Písek město 3 92,2 MHz / 100 W 

dle rozhodnutí Rady sp.zn. 2019/775/zab ze dne 11. srpna 2020. 

7-0-0 

44 RRTV/2020/825/smu: Nej Kanál s.r.o. / TV / kabelové systémy / infokanály / změna 

územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek 

- Rada uděluje podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. souhlas 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci  sp. zn.  2015/537/zem/Bri, č.j. 

RRTV/2363/2015-zem ze dne 21. července 2015, spočívající ve změně územního 

rozsahu vysílání a licenčních podmínek,   a to v rozsahu žádosti doručené dne 30. října 

2020 pod č.j. RRTV/14630/2020-vra. 

8-0-0 

45 RRTV/2020/745/smu: itself s.r.o. / TV / kabelové systémy / selfnet / info kanály dle 

lokalit / žádost o předchozí souhlas s navýšením ZK, převodem OP na třetí osobu a 

změnou zakladatelské listiny / zpětvzetí žádosti / zastavení řízení 

- Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. zastavuje správní  

řízení o žádosti provozovateleI itself s.r.o., IČ: 188 26 016, se sídlem: Pálavské náměstí 

4343/11, Židenice, 628 00 Brno, doručené dne 2. října 2020 pod č.j. RRTV/13863/2020-

vra,  o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádostech  o 

licence č.j. Ru/256/02/2968 ze dne 22. října 2002 a č.j. fia/2368/2012, sp. zn. 

2012/464/fia/Sel ze dne 26. června 2012, podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a 21 odst. 

7, zákona č. 231/2001 Sb., neboť žadatel vzal svoji žádost podáním č.j. 

RRTV/14577/2020-vra doručeným dne 23. října zpět.  

8-0-0 

46 RRTV/2020/816/smu: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. / TV / družice / 

VHJ Classic European / zánik licence / na vl. žádost 

- Rada bere na vědomí, že provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o, 

IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zanikne podle 

ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence s sp. zn. 2009/1034/zem, č.j. 

zem/7047/09 ze dne 6. října 2009, k provozování televizního vysílání programu VH 1 

Classic Europen, šířeného prostřednictvím družice, na základě jeho žádosti doručené 

Radě dne 26. října 2020 pod č.j. RRTV/145452020-vra ke dni 23. října 2020. O této 

skutečnosti Rada vydává osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. 

8-0-0 

47 RRTV/2020/817/smu: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. / TV / družice / 

MTV Rocks International / zánik licence - na vl. žádost 

- Rada bere na vědomí, že provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o, 

IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zanikne podle 

ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence sp. zn. 2014/452/smu/MTV, č.j. 

smu/1675/2014 ze dne 13. května 2014 k provozování televizního vysílání programu MTV 

Rocks International, šířeného prostřednictvím družice, na základě jeho žádosti doručené 

Radě dne 26. října 2020 pod č.j. RRTV/145452020-vrake dni 23. října 2020.  O této 

skutečnosti Rada vydává osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 S 

8-0-0 

48 RRTV/2020/822/smu: itself s.r.o/ TV / Selfnet / kabelové systémy / zánik licence na vl. 

žádost 

- Rada bere na vědomí, že provozovateli itself s.r.o., IČ: 188 26 016, se sídlem: Pálavské 

náměstí 4343/11, Židenice, 628 00 Brno zanikne podle ustanovení § 24 písm. f) zákona 

č. 231/2001 Sb., licence č.j. fia/2368/2012, sp.zn. 2012/464/fia/Sel ze dne 26. června 

2012, programu selfnet, šířeného prostřednictvím kabelových systémů,  na základě jeho 

žádosti doručené Radě dne 27. října 2020   pod  č.j. RRTV/14576/2020-vra ke dni 11. 



listopadu 2020. O této skutečnosti Rada vydává osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 

500/2004 Sb. 

8-0-0 

49 RRTV/2020/823/smu: itself s.r.o. / TV/ infokanál - název programu dle lokalit / 

kabelové systémy / zánik licence na vl. žádost 

- Rada bere na vědomí, že provozovateli itself s.r.o., IČ: 188 26 016, se sídlem: Pálavské 

náměstí 4343/11, Židenice, 628 00 Brno zanikne podle ustanovení § 24 písm. f) zákona 

č. 231/2001 Sb., licence č.j. Ru/256/02/2968 ze dne 22. října 2002 k provozování 

televizního vysílání programu infokanál, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, na 

základě jeho žádosti doručené Radě dne 27. října 2020 pod č.j. RRTV/14576/2020-vra ke 

dni 11. listopadu 2020. O této skutečnosti Rada vydává osvědčení dle § 154 a násl. zákona 

č. 500/2004 Sb. 

8-0-0 

50 RRTV/2020/824/smu: ZAK TV s.r.o. / TV / vysílače / Televize ZAK (zkratka "TV ZAK") 

/ zánik licence na vl. žádost 

- Rada bere na vědomí, že provozovateli ZAK TV  s.r.o., IČ: 64835669, se sídlem: 

Prokopova 166/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zanikla dne 23. října 2020 podle 

ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence č.j. Ru/32/97 ze dne 12. prosince 

1996 k provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání programu 

Televize ZAK (zkratka "TV ZAK"),  šířeného prostřednictvím vysílačů, a to  ke dni  23. října  

2020,  na základě jeho žádosti doručené Radě dne 23. října 2020  pod  č.j. 

RRTV/14460/2020-vra. O této skutečnosti Rada vydává osvědčení dle § 154 a násl. 

zákona č. 500/2004 Sb. 

8-0-0 

51 RRTV/2020/815/zem: Různí provozovatelé vysílání / ZAK TV s.r.o. / ViacomCBS 

Networks International Czech s.r.o. / oznámení zahájení vysílání 

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele ZAK TV s.r.o., IČ 648 35 669, se sídlem 

Prokopova 166/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, dle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 

231/2001 Sb., o zahájení vysílání programu Televize ZAK (TV ZAK) šířeného 

prostřednictvím vysílačů na základě licence č.j. RRTV/14200/2020-smu, spis. zn.: 

RRTV/2020/666/smu, ze dne 13. října 2020, dle podání doručeného dne 23. října 2020 

pod č.j. RRTV/14461/2020-vra. 

7-0-0 

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele ViacomCBS Networks International 

Czech s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 

32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o zahájení vysílání programu MTV 80s 

šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. RRTV/14206/2020-fia, spis.zn.: 

RRTV/2020/683/fia, ze dne 13. října 2020, dle podání doručeného dne 23. října 2020 pod 

č.j. RRTV/14476/2020-vra. 

8-0-0 

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele ViacomCBS Networks International 

Czech s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 

32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o zahájení vysílání programu MTV 90s 

šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. RRTV/14208/2020-fia, spis.zn.: 

RRTV/2020/684/fia, ze dne 13. října 2020, dle podání doručeného dne 23. října 2020 pod 

č.j. RRTV/14476/2020-vra. 

8-0-0 

 

 



52 RRTV/2020/742/zem: TV Nova s.r.o. / TV / Nova sport 1 / oznámení: 1) zánik platnosti 

licence (družice a kabely); 2) zahájení vysílání (družice)  

- Rada konstatuje, že provozovateli TV Nova s.r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, 

Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, zanikla dne 2. října 2020 dle § 24, písm. a) 

zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu Nova sport 

1 šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, udělená rozhodnutím č.j. 

zem/6308/08, spis. zn.: 2008/1079/zem/CE  ze dne 2. října 2008, dle oznámení ze dne 

29. září 2020 doručeného pod č.j. RRTV/13925/2020-vra dne 5. října 2020 ve znění č.j. 

RRTV/14594/2020-vra ze dne 27.října 2020. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení 

dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb. 

7-0-0 

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 458 00 456, se sídlem 

Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, dle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 

231/2001 Sb.,  o zahájení televizního vysílání programu Nova sport 1 šířeného 

prostřednictvím družice na základě licence č.j. RRTV/10987/2020-rap, spis. zn.: 

RRTV/2020/582/rap, ze dne 21. července 2020, a to dne 3. října 2020, dle podání ze dne 

29. září 2020 doručeného pod č.j. RRTV/13925/2020-vra dne 5. října 2020, ve znění č.j. 

RRTV/14594/2020-vra ze dne 27.října 2020. 

8-0-0 

53 RRTV/2020/723/smu: itself s.r.o. / TV / kabelové systémy / selfnet / info kanály dle 

lokalit / náprava po upozornění na porušení zákona 

- Rada se seznámila s podáním provozovatele itself s.r.o., IČ: 188 26 016, se sídlem: 

Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 628 00 Brno, doručeným Radě dne 23. října 2020 

pod č.j. RRTV/14477/2020-vra, spočívajícím v nápravě po upozornění Rady č.j. 

RRTV/14198/2020-smu ze dne 13. října 2020. 

8-0-0 

54 RRTV/2020/807/smu: ENECOS, s.r.o. / převzaté vysílání / kabelové systémy / zánik 

registrace na vl. žádost 

- Rada zrušuje podle § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli 

ENECOS, s.r.o., IČ: 60702745, se sídlem: č.p. 227, 675 56 Dukovany, registraci č.j. 

Rg/51/00/716 ze dne 28. února 2000 k provozování převzatého vysílání šířeného 

prostřednictvím kabelových systémů, na žádost provozovatele doručené dne 23. října 

2020 pod č.j. RRTV/14455/2020-vra. 

8-0-0 

55 RRTV/2020/744/fia: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. /družice /Nick Jr. 

Too /duplicitní úhrada správního poplatku -  žádost o vrácení SP 

- Rada vrací provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., 

IČ 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, v souladu s 

ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., správní poplatek ve výši 20 000,- Kč 

(slovy: dvacet tisíc korun českých), na účet č.: 2052900202/2600 společnosti ViacomCBS 

Networks International Czech s.r.o., který byl pod variabilním symbolem 10200103 

duplicitně uhrazený dne 11. srpna 2020, příchozí úhrada na účet RRTV vedený u ČNB 

dne 12. srpna 2020, za přijetí již pravomocně rozhodnuté žádosti o předchozí souhlas se 

změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/2869/2019-fia, sp. zn.: 

RRTV/2019/50/fia, ze dne 19. února 2019 programu Nick Jr. Too. Správní poplatek se 

vrací v plné výši, protože nejde o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá 

žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení, dle žádosti ze dne 

11. září 2020, č.j.: RRTV/13286/2020, ve znění podání ze dne 21. října 2020, č.j.: 

RRTV/14406/2020.  

8-0-0 



56 RRTV/2020/733/fia: Různí provozovatelé /převzaté vysílání /změna programové 

nabídky - oznámení 

- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele 

Czech Digital Group, a.s., IČ 258 42 609, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 

Praha 6, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 

vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, č.j.: Fia/645/08, 

sp. zn.: 2008/70/FIA/CDG, ze dne 22. ledna 2008, spočívající ve změně programové 

nabídky šířené prostřednictvím jednotlivých sítí elektronických komunikací Czech Digital 

Group, a.s. ke dni 21. září 2020 (tj. ke dni zahájení vysílání televizního programu Óčko 

Black), a to: DVB-T Regionální vysílací síť 12: Óčko Black; DVB-T celoplošná vysílací síť 

3: ŠLÁGR TV; DVB-T2 celoplošná vysílací síť 23: ŠLÁGR TV, Tv NOE, Rádio Dechovka 

a NASA TV UHD. Ostatní programy šířené prostřednictvím výše uvedených sítí 

elektronických komunikací jsou šířeny na základě příslušných licencí RRTV k provozování 

rozhlasového a televizního digitálního vysílání prostřednictvím vysílačů, v rozsahu 

oznámení ze dne 29. září 2020, č.j.: RRTV/13799/2020-vra, ve znění upřesnění podání 

ze dne 7. října 2020,  č.j.: RRTV/14017/2020-vra. 

8-0-0 

- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele 

Prague Digital TV s.r.o., IČ 289 91 800, se sídlem Ortenovo náměstí 1571/15a, 

Holešovice, 170 00 Praha 7, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 

převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, registrace č.j.: sve/4200/2012, sp. 

zn.: 2012/767/sve/adm, ze dne 30. října 2012, spočívající ve změně programové nabídky, 

a to: dnem 1. října 2020 dochází v Regionální síti 4 vysílající na kanále 46 v Praze a okolí 

k rozšíření programové nabídky o programy: a) české: Nova HD, Prima HD, Joj Cinema 

HD, Film + HD, Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 HD, Minimax a LEO TV (časový rozsah 

vysílání 22.00 - 06.00 hodin); b) zahraniční: Viasat Nature HD, National Geographic HD. 

Nadále budou v Regionální síti 4 vysílány volně (FTA) programy Praha TV a rozhlasové 

stanice Rádio Dechovka a Český Impuls, v rozsahu oznámení ze dne 30. září 2020, č.j.: 

RRTV/13819/2020-vra, ve znění doplnění žádosti ze dne 6. října 2020, č.j.: 

RRTV/13982/2020-vra. 

8-0-0 

57 RRTV/2020/734/zem: Různí provozovatelé televizního vysílání a převzatého vysílání / 

oznámení 

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 481 15 908, 

doručeným Radě dne 23. září 2020 pod č.j. RRTV/13752/2020-vra, spočívajícím ve výluce 

vysílačů Pardubice - Krásné a Jihlava - Javořice z důvodu plánovaného přechodu 

technologie na DVB-T2 v rozsahu dle oznámení. 

8-0-0 

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 481 15 908, 

doručeným Radě dne 2. října 2020 pod č.j. RRTV/13909/2020-vra, spočívajícím ve výluce 

vysílačů Brno - Kojál, Brno - Hády, Brno - Barvičova a Mikulov - Děvín z důvodu 

plánovaného přechodu technologie na DVB-T2 v rozsahu dle oznámení. 

8-0-0 

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 481 15 908, 

doručeným Radě dne 7. října 2020 pod č.j. RRTV/13996/2020-vra, spočívajícím ve výluce 

vysílače Jeseník - Praděd z důvodu plánovaného přechodu technologie na DVB-T2 v 

rozsahu dle oznámení. 

8-0-0 

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 481 15 908, 

doručeným Radě dne 22. října 2020 pod č.j. RRTV/14448/2020-vra, spočívajícím ve 



výluce vysílačů Zlín - Tlustá hora a Valašské Klobouky a Ploštiny z důvodu plánovaného 

přechodu technologie na DVB-T2 v rozsahu dle oznámení. 

8-0-0 

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele FTVPrima, spol. s r.o., IČ 481 15 908, 

doručeným Radě dne 26. října 2020 pod č.j. RRTV/14542/2020-vra, a to že a) dne 20. 

října 2020 došlo k technické překážce ve vysílání programu CNN Prima NEWS v důsledku 

technické závady na odbavovacím pracovišti při vysílání pořadu Show Time, vysílaného v 

čase 19:59 - 20:12 hodin, k přerušení vysílání programu CNN Prima NEWS 

prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, přičemž závada způsobila i výpadek 

vysílacího loga CNN Prima NEWS ve vysílání programu prostřednictvím pozemních 

vysílačů a družice. Technická závada byla ještě v průběhu vysílání pořadu Show Time 

odstraněna a vysílání bylo od následujícího pořadu obnoveno v plném rozsahu ve všech 

vysílacích platformách; b) v noci ze dne 21. na 22. října 2020 bylo v souladu s TPP na 

standard DVB-T2 ukončeno vysílání posledních vysílačů velkého výkonu v síti 2 operátora 

České radiokomunikace, a.s. Programy Prima a Prima COOL už jsou tak vysílány pouze 

ve standardu DVB-T2, a to v síti 22 operátora České radiokomunikace, a.s. 

8-0-0 

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele FTVPrima, spol. s r.o., IČ 481 15 908, 

doručeným Radě dne 29. října 2020 pod č.j. RRTV/14611/2020-vra, že v noci ze dne 28. 

na 29. října 2020 bylo v souladu s TPP na standard DVB-T2 ukončeno vysílání posledních 

vysílačů velkého výkonu v síti 3 operátora České radiokomunikace, a.s. Programy Prima 

love, Prima Krimi, Prima MAX a Prima Z00M už jsou tak vysílány pouze ve standardu 

DVB-T2, a to v síti 22 operátora České radiokomunikace, a.s. 

8-0-0 

58 RRTV/2020/813/poj: Různí provozovatelé / Souhrn podání 18/2020 rozhlas 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. 

RRTV/13804/2020-vra ohledně údajné nevyváženosti ČRo a ČT. Rada pro rozhlasové a 

televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/13912/2020-vra ohledně údajného 

hanobení obětí nacismu na programu Signál rádio dne 4. 10. 2020 okolo 10:48 hod. Rada 

pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/14466/2020-vra 

ohledně údajného neetického vysílání na programu Frekvence 1 dne 22. 10. 2020 okolo 

10:30 hod. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podnětem č. j. 

RRTV/14383/2020-vra ve věci stížnosti na možné porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. 

c) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Rada pro 

rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podnětem č. j. RRTV/14497/2020-vra ve 

věci rozhodnutí sp. zn. 2020/692/blu, č. j. RRTV/14125/2020-blu. 

8-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své 

kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 

Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně údajné nevyváženosti 

ČRo a ČT (RRTV/13804/2020-vra), že věc odkládá. 

7-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své 

kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 

Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně údajného hanobení 

obětí nacismu na programu Signál rádio dne 4. 10. 2020 okolo 10:48 hod. 

(RRTV/13912/2020-vra), že věc odkládá. 



8-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své 

kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 

Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně údajného neetického 

vysílání na programu Frekvence 1 dne 22. 10. 2020 okolo 10:30 hod. (RRTV/14466/2020-

vra), že věc odkládá. 

8-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

stížnosti č. j. RRTV/14383/2020-vra na možné porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 231/2001 Sb. tak, že věc odkládá. 

8-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyžádá od provozovatele vysílání, společnosti 

LONDA spol. s r.o., IČ: 49241931 se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 

1, informace o zadavateli reklamy na realitní kancelář MAXIMA REALITY, která byla 

odvysílána na programu RÁDIO IMPULS (Praha 96,6 MHz) dne 23. září 2020 v čase 

09:45:03 hod. 

8-0-0 

59 RRTV/2020/741/tic: Souhrn podání 18/2020 I (33 podání) 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k obsahu 

televizních programů a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání doručenými od 5. 

do 16. října 2020: Seznam.cz TV, s.r.o. / Seznam.cz TV - Záhady Josefa Klímy, reportáž 

o Nadačním fondu Abbigail Williams, 17. 9. 2020 v 20:55 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 

a ČT24 - Události, příspěvek Přibývá nakažených zdravotníků, 5. 10. 2020 v 19:00 hod.; 

ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 a ČT24 - Události, příspěvek Možné scénáře dalšího vývoje, 10. 

10. 2020 v 19:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 a ČT24 - Události, příspěvek Omezení 

služeb a podniků, 13. 10. 2020 v 19:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 a ČT24 - Události, 

příspěvek Jak by mohl vypadat tzv. lockdown, 9. 10. 2020 v 19:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE 

/ ČT24 - Události, komentáře, 12. 10. 2020 v 22:44 hod. a 13. 10. 2020 v 22:00 hod.; 

ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 a ČT24 - způsob informování o protestech proti opatřením vlády 

v souvislosti s pandemií Covid-19; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Studio 6, příspěvky o 

pandemii Covid-19, 9. 10. 2020 v 05:59 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Máte slovo s M. 

Jílkovou, 15. 10. 2020 v 21:35 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Newsroom ČT24, 28. 9. 

a 4. 10. 2020 v 22:10 hod.; ČESKÁ TELEVIZE, Barrandov Televizní Studio a.s. / různé 

programy - informování o pandemii Covid-19; ČESKÁ TELEVIZE / ČT2 - Nedej se plus: S 

haldami nehýbat, 20. 9. 2020 v 10:50 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / nespecifikovaný program 

- výhrady ke kvalitě vysílání; Aflofarm Czech Republic / Seznam.cz TV - reklama 

Defumoxan, 12. 10. 2020 v 12:07:18 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - posuny ve vysílání, 

sdělení www.predcasnyporod.eu, 13. 10. 2020 v 23:07 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA - 

hlasitost obchodních sdělení, 11. 10. 2020 v průběhu pořadu LOVEní; Internet Mall, a.s. / 

MALL.TV - Kapitán Říp, epizoda Jak nemohl mluvit prostě; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 a 

ČT24 - Superdebata, 1. 10. 20:10 hod.; AMC Networks Central Europe s.r.o. / Sport1 

Czechia and Slovakia - obchodní sdělení, 9. 10. 2020; Barrandov Televizní Studio a.s. / 

Televize Barrandov - reakce na rozhodnutí NSS 

8-0-0 



- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 

§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu 

s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 

500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Seznam.cz TV, s.r.o., IČ 06387233, sídlem Radlická 

3294/10, Praha, PSČ 15000, o podání vysvětlení, z jakého důvodu v rámci reportáže 

věnované činnosti Nadačního fondu Abbigail Williams, odvysílané jako součást pořadu 

Záhady Josefa Klímy, dne 17. září 2020 od 20:55 hodin na programu Seznam.cz TV, 

nezařadil také výpovědi klientů nadačního fondu, kteří byli s pomocí, která jim byla ze 

strany fondu poskytnuta, spokojeni. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode 

dne doručení této výzvy.  

8-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, resp. příspěvku Přibývá 

nakažených zdravotníků, na programech ČT1 a ČT24 dne 5. října 2020 v 19:00 hodin, že 

věc odkládá.  

7-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, resp. příspěvku Možné 

scénáře dalšího vývoje, na programech ČT1 a ČT24 dne 10. října 2020 v 19:00 hodin, že 

věc odkládá.  

7-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, resp. příspěvku Omezení 

služeb a podniků, na programech ČT1 a ČT24 dne 13. října 2020 v 19:00 hodin, že věc 

odkládá.  

7-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním zpravodajských příspěvků na programech 

České televize, že věc odkládá.  

7-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 



250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, resp. příspěvku Jak by 

mohl vypadat tzv. lockdown, na programech ČT1 a ČT24 dne 9. října 2020 v 19:00 hodin, 

že věc odkládá.  

7-1-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, komentáře, na programu 

ČT24 dne 12. října 2020 ve 22:44 hodin, že věc odkládá.  

7-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, komentáře, na programu 

ČT24 ve dnech 12. října 2020 ve 22:44 hodin a 13. října 2020 ve 22:00 hodin, že věc 

odkládá.  

6-1-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného neodvysíláním informací o protestech proti opatřením 

přijatým v souvislosti s pandemií Covid-19 v rámci zpravodajství České televize, že věc 

odkládá. 

7-1-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Studio 6, na programu ČT24 dne 9. 

října 2020 v 05:59 hodin, že věc odkládá.  

7-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Máte slovo s M. Jílkovou, na 

programu ČT1 dne 15. října 2020 v 21:35 hodin, že věc odkládá.  

8-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 



250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Newsroom ČT24, resp. příspěvků 

věnovaných dezinformacím okolo pandemie Covid-19, na programu ČT24 ve dnech 28. 

září a 4. října 2020 v 21:10 hodin, že věc odkládá.  

8-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním zpravodajských a publicistických pořadů 

informujících o pandemii Covid-19 na programech České televize, že věc odkládá.  

7-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním zpravodajských a publicistických pořadů 

informujících o pandemii Covid-19 na programech Televize Barrandov a ČT24, že věc 

odkládá.  

7-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Nedej se plus: S haldami nehýbat, 

na programu ČT2 dne 20. září 2020 v 10:50 hodin, že věc odkládá.  

7-1-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného nedostatky v kvalitě vysílání programů České televize, 

že věc odkládá. 

7-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) jakožto ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995., o regulaci 

reklamy, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku 

spáchaného odvysíláním reklamy na lék Defumoxan, dne 12. října 2020 v 12:07:18 hodin 

na programu Seznam.cz TV, že věc odkládá. 

7-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním oznámení Všeobecné fakultní nemocnice v 



Praze na programu ČT1 dne 13. října 2020 v čase 23:07 hodin a nedodržováním 

inzerovaných začátků vysílání na programu ČT1, že věc odkládá.  

8-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamních bloků na programu NOVA dne 

11. října 2020 v časech 20:33:39 - 20:39:01, 21:04:06 - 21:08:58, 21:30:00 - 21:36:08 a 

22:03:16 - 22:08:13 hodin, že věc odkládá.  

7-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného zařazením reklamních spotů v rámci služby nova.cz, že 

věc odkládá. 

7-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného zařazením pořadu Kapitán Říp, resp. epizody Jak 

nemohl mluvit sprostě, v rámci služby MALL.TV, že věc odkládá. 

8-0-0 

60 RRTV/2020/821/chu: Souhrn podání AO 18/2020 II (31 podnětů) 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k obsahu 

televizního vysílání doručenými od 16.října 2020 do 3. listopadu 2020: FTV Prima, spol. s 

r.o. / CNN Prima News – reklama Arginmax; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – 

Nenech se ovlivnit; Česká televize/ČT1 – 168 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s./ 

Televize Barrandov – Rychlá hra; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News a Prima – 

šíření poplašné zprávy o zásobách potravin; Česká televize / ČT1 a ČT24 – Otázky 

Václava Moravce, 18. října 2020; Česká televize / ČT24 – Policie rozehnala demonstraci 

v Praze; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Hlavní zprávy; Česká televize /nespecifikovaný 

program – „medializace coronaviru“; Česká televize / ČT24 – V OC dostupný pouze 

základní sortiment; TV Nova s.r.o., O2 TV s.r.o. a další nespecifikovaní provozovatelé / 

nespecifikovaný program - zamlčování informací o skutečné podobě čínského režimu; 

FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – chybějící logo; Česká televize / 

nespecifikovaný program – propaganda ČT; Česká televize / ČT1 a ČT24 – Otázky 

Václava Moravce 25. října 2020; TV Nova s.r.o. / Nova – Televizní noviny; TV, spol. s r.o. 

/ ŠLÁGR TV; Různí provozovatelé / různé programy – nedostatečné informování; Česká 

televize / nespecifikovaný program – styl vedení rozhovorů; Česká televize / ČT2 – Křížem 

krážem Izraelem. 

8-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 

ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 

Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima spol. s r.o., IČ: 48115908, 



sídlem: Vinohradská 3217/167 Strašnice 10000 Praha 10, na porušení ustanovení § 49 

odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním reklamy na doplněk 

stravy Arginmax dne 27. října 2020 od 21:56:35 hodin na programu CNN Prima News. 

Daný doplněk stravy je nabízen jako zlepšující erekci a sexuální výkonnost. Rada 

stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

7-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním spotu Nenech se ovlivnit dne 29. října 2020 

na programu Prima COOL, že věc odkládá. 

8-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu 168 hodin, resp. reportáže Selhání 

státu dne 18. října 2020 na programu ČT1, že věc odkládá. 

5-0-3 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu 168 hodin, resp. reportáže Prymula 

Boys dne 18. října 2020 na programu ČT1, že věc odkládá. 

6-0-2 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním teleshoppingových bloků Rychlá hra dne 

13. a 14. října 2020 na programu Televize Barrandov, že věc odkládá. 

8-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného šířením domnělé poplašné zprávy provozovatelem FTV 

Prima, spol. s r.o., že věc odkládá. 

8-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 



možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce dne 18. 

října 2020 na programech ČT1 a ČT24, že věc odkládá. 

7-1-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním rozhovorů na téma demonstrace proti 

vládním nařízením v souvislosti s koronavirovou pandemií dne 18. října 2020 na programu 

ČT24, že věc odkládá. 

7-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Hlavní zprávy, resp. reportáží 

Dozvuky demonstrace a Demonstrace – riziko nákazy, na programu Prima dne 19. října 

2020, že věc odkládá. 

8-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného nadměrnou medializací koronavirové pandemie ve 

vysílání České televize, že věc odkládá. 

6-0-2 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním rozhovoru s předsedou výkonného výboru 

Asociace nákupních center Janem Kubíčkem dne 22. října 2020 na programu ČT24, že 

věc odkládá. 

8-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného zamlčováním informací o skutečné podobě čínského 

režimu, že věc odkládá. 

8-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 



možného přestupku spáchaného neuvedením označení televizního programu CNN Prima 

News 20. října 2020, že věc odkládá. 

8-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného uváděním jednostranných a neobjektivních informací ve 

zpravodajství České televize, že věc odkládá. 

7-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce dne 25. 

října 2020 na programu ČT1 a ČT24, že věc odkládá. 

6-1-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Televizní noviny dne 26. října 2020 

na programu Nova, že věc odkládá. 

8-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného vynecháním jakýchkoliv jiných informací než informací 

ohledně situace související s onemocněním COVID-19, že věc odkládá. 

7-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného ovlivněním rozhovorů osobními postoji a názory 

moderátorů České televize, že věc odkládá. 

7-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Izraelem křížem krážem dne 29. 

října 2020 na programu ČT2, že věc odkládá. 



8-0-0 

62 RRTV/2020/808/nej: Analýza-Hunter TV-Kontinuální úsek vysílání ze dne 18. září 

2020, časového úseku 10:00 – 22:00 hodin. 

- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Hunter TV provozovatele 

RTM plus s.r.o. ze dne 18. září 2020, časového úseku 10:00 - 22:00 hodin.   

8-0-0 

63 RRTV/2020/768/chu: Analýza zpřístupňování pořadů pro osoby se zrakovým 

postižením provozovatelem FTV Prima spol. s r.o. v období od 1. dubna 2020 do 10. 

května 2020 

- Rada se seznámila s analýzou zpřístupňování pořadů osobám se zrakovým postižením 

provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. za období od 1. dubna do 10. května 2020 a 

rozhodla seznámit se závěry analýzy provozovatele FTV Prima, spol. s r. o. 

8-0-0 

64 RRTV/2020/769/chu: Analýza zpřístupňování pořadů pro osoby se zrakovým 

postižením provozovatelem Česká televize v období od 25. dubna do 31. května 2020 

- Rada se seznámila s analýzou zpřístupňování pořadů osobám se zrakovým postižením 

provozovatelem Česká televize za období od 25. dubna do 31. května 2020 a rozhodla 

seznámit se závěry analýzy provozovatele Česká televize a Radu České televize. 

8-0-0 

65 RRTV/2020/770/chu: Analýza zpřístupňování pořadů pro osoby se zrakovým 

postižením provozovatelem Barrandov Televizní studio a.s. v období od 25. dubna do 

31. května 2020 

- Rada se seznámila s analýzou zpřístupňování pořadů osobám se zrakovým postižením 

provozovatelem Barrandov Televizní studio a.s. za období 25. dubna až 31. května 2020 

a rozhodla provozovatele se závěry analýzy seznámit. 

8-0-0 

66 RRTV/2020/763/chu: Analýza zpřístupňování pořadů pro osoby se zrakovým 

postižením na programu Rebel v období od 1. dubna do 10. května 2020 

- Rada se seznámila s analýzou zpřístupňování pořadů osobám se zrakovým postižením 

na programu Rebel provozovatele Digital Broadcasting s.r.o. za období od 1. dubna 2020 

do 10. května 2020. 

8-0-0 

67 RRTV/2020/764/chu: Analýza zpřístupňování pořadů pro osoby se zrakovým 

postižením na programu Relax v období od 1. dubna do 10. května 2020 

- Rada se seznámila s analýzou zpřístupňování pořadů osobám se zrakovým postižením 

na televizním programu Relax za období 1. dubna až 10. května 2020 a rozhodla seznámit 

se závěry analýzy provozovatele TP Pohoda s.r.o. 

7-0-0 

68 RRTV/2020/765/chu: Analýza zpřístupňování pořadů pro osoby se zrakovým 

postižením na programu Prima Comedy Central od 1. dubna do 10. května 2020 

- Rada se seznámila s analýzou zpřístupňování pořadů osobám se zrakovým postižením 

na televizním programu Prima Comedy Central provozovatele ViacomCBS Networks 

International Czech s.r.o. za období 1. dubna až 10. května 2020. 

8-0-0 

69 RRTV/2020/767/chu: Analýza zpřístupňování pořadů pro osoby se zrakovým 

postižením provozovatelem TV Nova s. r.o. v období od 1. dubna až 14. května 2020 



- Rada se seznámila s analýzou zpřístupňování pořadů osobám se zrakovým postižením 

provozovatelem TV Nova s. r.o. za období od 1. dubna do 14. května 2020 a rozhodla 

seznámit se závěry analýzy provozovatele TV Nova s. r.o. 

8-0-0 

70 RRTV/2020/766/chu: Analýza zpřístupňování pořadů pro osoby se zrakovým 

postižením na programu JOJ Family v období od od 1. dubna až 19. května 2020 

- Rada se seznámila s analýzou zpřístupňování pořadů osobám se zrakovým postižením 

na televizním programu JOJ Family za období od 1. dubna do 19. května 2020 a rozhodla 

seznámit se závěry analýzy provozovatele Magical roof s.r.o. 

7-0-0 

71 RRTV/2020/772/hli: ANALÝZA OBCHODNÍCH SDĚLENÍ – ČERVEN 2020 

- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc červen 2020. 

8-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 

reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v 

souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a 

řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem 

obchodního sdělení, společností Good Nature s.r.o., IČ: 36214230, se sídlem Kollárova 

88, Martin 036 01, Slovenská republika, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední 

pro možné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním 

reklamy, respektive teleshoppingu „Express Diet - Chilliburner“ nabízejícího produkt s 

názvem „Chilliburner“, odvysílaného dne 21. června 2020 v čase 13:58:25 hodin na 

programu Prima, neboť v předmětném obchodním sdělení není uveden povinný text 

doplněk stravy. 

8-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 

reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v 

souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a 

řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem 

obchodního sdělení, společností Jaromír Soukup Shop, s.r.o., IČ: 06688217, se sídlem 

Mikuleckého 1311/8, Braník, 147 00 Praha 4, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci 

úřední pro možné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit 

zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Soukup shop“ nabízejícího produkty 

ZDROVIT MUSCOAKTIV RAPID, Forfemina, Zdrovit MaxiMag cardio, Zdrovit MaxiMag 

hořčík, Acerola Plus Star a Detritin kids, odvysílaného 16. června 2020 v čase 14:20 hodin 

na programu Televize Barrandov, neboť v předmětném obchodním sdělení není uveden 

povinný text doplněk stravy. 

8-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 

§ 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a 

o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu 

s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 

500/2004 Sb.“) žádá zadavatele obchodního sdělení, společnost Plzeňský Prazdroj, a. s., 

IČ: 45357366, sídlem U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, o podání 

vysvětlení k obchodnímu sdělení „Gambrinus - vyšší stupeň“, které bylo premiérově 

odvysíláno dne 22. června 2020 v čase 15:07:01 hodin na programu Prima. Rada žádá o 



vysvětlení, kolik procent alkoholu obsahují jednotlivé druhy piva Gambrinus. Rada 

stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

8-0-0 

72 RRTV/2020/806/bur: Vyškovská TV, s.r.o./Kuřimský městský informační program + 

Vyškovský městský informační kanál/30.-31.8.2020 - neposkytnutí záznamu 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 

ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 

Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Vyškovská TV, s.r.o., IČ 29249376, 

Smetanovo nábřeží 521/39, 68201 Vyškov, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 

231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání 

programů Kuřimský městský informační program a Vyškovský městský informační kanál 

ze dnů 30. - 31. srpna 2020 v časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin, tj. dvou dnů. Rada 

stanovuje lhůtu k nápravě, tedy k poskytnutí původních záznamů 7 dní ode dne doručení 

tohoto upozornění. Pokud provozovatel již záznamy z uvedeného data nedisponuje, lze 

alternativně v rámci lhůty k nápravě poskytnout jiný záznam vysílání programů Kuřimský 

městský informační program a Vyškovský městský informační kanál ze dvou po sobě 

následujících dnů. 

8-0-0 

73 RRTV/2020/673/loj: Magical roof s.r.o. Změna LP_JOJ Family 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

souladu s ustanovením § 5 písm. b)  a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. o 

provozovávání rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen „zákon č. 

231/2001 Sb.“) a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád (dále jen 

„zákona č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli Magical 

roof s.r.o., IČ: 4899784, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, podle § 21 odst. 1 

písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. souhlas se změnou licenčních podmínek pro vysílání 

televizního programu JOJ Family šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence č.j 

RRTV/2536/2016-SMU ze dne 26. 8. 2016, sp. zn.: 2016/645/SMU/Mag, spočívající ve 

změně dalších programových podmínek (dle podání žadatele č.j. RRTV/12545/2020-vra 

a č.j. RRTV/13789/2020-vra), a to takto: „Údaje o části programu převzatého od jiného 

provozovatele vysílaní: Provozovatel přebírá obsah vysílání od provozovatele MAC TV 

s.r.o., se sídlem  Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 618 322. 

Přebírané pořady budou vysílány v časech: Ranní noviny v čase od 6:15 do 8:30 hod.; 

Krimi Noviny v čase od 19:00 do 19:30 hod.; TV Noviny v čase od 19:30 do 20:15 hod.“ 

8-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

souladu s ustanovením § 5 písm. b)  a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. o 

provozovávání rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen „zákon č. 

231/2001 Sb.“) a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád (dále jen 

„zákona č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli Magical 

roof s.r.o., IČ: 4899784, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha podle § 21 odst. 1 písm. 

d) zákona č. 231/2001 Sb. souhlas se změnou licenčních podmínek pro vysílání 

televizního programu JOJ Family šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice 

na základě licence č.j. RRTV/2537/2016-SMU, sp.zn.: 2016/562/SMU/Mag, spočívající ve 

změně dalších programových podmínek (dle podání žadatele č.j. RRTV/12545/2020-vra 

a č.j. RRTV/13789/2020-vra), a to takto: „Údaje o části programu převzatého od jiného 

provozovatele vysílaní: Provozovatel přebírá obsah vysílání od provozovatele MAC TV 

s.r.o., se sídlem  Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 618 322. 

Přebírané pořady budou vysílány v časech: Ranní noviny v čase od 6:15 do 8:30 hod.; 

Krimi Noviny v čase od 19:00 do 19:30 hod.; TV Noviny v čase od 19:30 do 20:15 hod.“ 



8-0-0 

74 RRTV/2020/717/rud: Emporia Style s.r.o./KLENOT TV/Khalis/1.8.2020/od 8:26 hodin  

- Rada se seznámila se sdělením provozovatele vysílání Emporia Style s.r.o., IČ: 

08122458, se sídlem Palackého 70, 252 29 Dobřichovice, kdo je zadavatelem obchodního 

sdělení / teleshoppingu s přímou nabídkou parfémů značky Khalis, odvysílaného dne 1. 

srpna 2020 od 8:26 hodin na programu KLENOT TV. 

8-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 

reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.“), v 

souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a 

řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem 

teleshoppingu, společností Emporia Style Kft, IČO 01-09-170422, DIČ 12239856-2-41, se 

sídlem 1012 Budapešť, Márvány u. 17, Maďarsko, řízení o přestupku z moci úřední pro 

možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., respektive 

ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, čehož se mohl 

dopustit zadáním teleshoppingového bloku s přímou nabídkou parfémů značky Khalis, 

odvysílaného dne 1. srpna 2020 od 8:26 hodin na programu KLENOT TV, který může být 

nekalou obchodní praktikou, neboť obsahuje věcně nesprávnou a tedy nepravdivou 

informaci, že program KLENOT TV je jediným prodejcem značky Khalis pro Českou a 

Slovenskou republiku, kdy moderátorka teleshoppingu opakovaně přímo zdůrazňuje, že v 

České a Slovenské republice jsou jediným distributorem této značky a diváci nemají 

možnost si zboží nakoupit kdekoli jinde, pouze pokud by jeli do zahraničí („Pouze TV 

KLENOT si v celé České a Slovenské republice zajistila exkluzivní spolupráci s tímto 

výrobcem parfémů, jinde je neseženete. Takže pozor na to.“, „Nikdo jiný, nikomu jinému, 

žádné jiné firmě se nepodařilo získat svolení, nabídnout do České a Slovenské republiky 

tyto parfémy. Máme je jenom my, exkluzivně pro TV KLENOT, si je můžete získat.“, 

„Pouze u nás ho můžete koupit, Čechy a Slovensko nemají zastoupení, ovšem nám se 

podařilo ve výhradní spolupráci právě s firmou Khalis.“, atd.), když ve skutečnosti existuje 

v České republice ještě minimálně jeden další distributor parfémů značky Khalis, a to 

Anabis.com, který provozuje společnost Novoteron s.r.o. Uvádění této nesprávné 

informace vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak 

neučinil, tj. spotřebitel se po zhlédnutí teleshoppingu domnívá, že produkty značky Khalis  

si může zakoupit výhradně prostřednictvím teleshoppingu Klenot TV, když ve skutečnosti 

existuje ještě minimálně jeden další prodejce, který nadto nabízí parfémový olej za 

výrazněji výhodnější cenu než je nejlevnější cena uváděná v poslední části teleshoppingu. 

8-0-0 

75 RRTV/2020/352/had: WHITE ELEPHANT s.r.o./Bílý slon – Diaprevent/31.1.2020/16.38 

hodin/ŠLÁGR 2 – rozhodnutí 

- Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona 

č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v 

době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 2 

písm. j) a § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku 

vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále 

jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 10. listopadu 2020 takto:  

Obviněný zadavatel obchodního sdělení, společnost WHITE ELEPHANT s.r.o., IČ 

06245676, sídlem Lidická 2483, 390 03, Tábor, se uznává vinným v souladu s § 8a odst. 

2 písm. j) zákona č. 40/1995 Sb. pro porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 2 zákona 

č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým 

se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti 



umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti 

odkazovat, včetně související reklamy, kterého se dopustil zadáním obchodního 

sdělení/teleshoppingu na doplněk stravy Bílý slon-Diaprevent, které bylo odvysíláno dne 

31. 1. 2020 od 16.38 hodin na programu ŠLÁGR 2, neboť byla v předmětném obchodním 

sdělení uvedena tvrzení, že produkt Bílý slon - Diaprevent efektivně kompenzuje glykemii 

a pomáhá tak při obtížích diabetu (tato skutečnost je ilustrována na příkladu moderátora, 

jehož léčba díky užití produktu byla natolik úspěšná, že byl pochválen ošetřujícím 

lékařem). V reklamě je explicitně uvedeno: „První složka upravuje hladinu cukru v krvi. 

Druhá složka snižuje rizika vzniku onemocnění, pro která jsou cukrovkáři náchylnější.“ 

Reklamou je tak vedle účinku léčivého deklarován i preventivní účinek produktu před 

onemocněními souvisejícími s diabetem. 

Za přestupek se pachateli v souladu s § 8a odst. 6 písm. b), ukládá pokuta ve výši 100000,- 

Kč (stotisíc korun). Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto 

rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2020352. 

V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, 

a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální 

částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy jeden tisíckorun) na účet č. 3711-

19223001/0710, variabilní symbol 2020352 úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních 

dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

7-0-1 

76 RRTV/2020/358/kus: AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s. - mediální 

gramotnost 2019 - rozhodnutí 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen 

zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. t) a § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 

Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), 

rozhodla dne 10. 11. 2020 takto: 

I. Obviněný z přestupku, provozovatel AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., 

IČ: 27695964, Vídeňská, Přízřenice, Brno, č.o.51, č.p.122, 61900, se uznává vinným v 

souladu s § 60 odst. 1 písm. t) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení povinnosti stanovené 

§ 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o 

opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2019, resp. porušil povinnost 

na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 

působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 

II. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. t), ustanovením 

§ 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovením § 35 písm. b) a § 46 odst. 1 

zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 10 000,-Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 

dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní 

symbol 2020358. 

III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za 

přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada obviněnému povinnost uhradit 

paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč. Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti 

pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711- 19223001/0710, 

variabilní symbol 2020358. 

 

8-0-0 

 

 



77 RRTV/2020/364/kus: JAMES DEAN CO. s.r.o. - mediální gramotnost 2019 - rozhodnutí 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen 

zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. t) a § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 

Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), 

rozhodla dne 10. 11. 2020 takto: 

I. Obviněný z přestupku, provozovatel JAMES DEAN CO. s.r.o., IČ: 24229814, sídlem 

Charvátova, č.o.3, č.p.1988, 11000, Hlavní město Praha, Česká republika, se uznává 

vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. t) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení povinnosti 

stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl 

informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2019, resp. 

porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k 

výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 

II. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. t), ustanovením 

§ 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovením § 35 písm. b) a § 46 odst. 1 

zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 10 000,-Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 

dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní 

symbol 2020364. 

III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za 

přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada obviněnému povinnost uhradit 

paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč. Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti 

pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711- 19223001/0710, 

variabilní symbol 2020364. 

8-0-0 

78 RRTV/2020/719/rud: FTV Prima spol. s r.o./CNN Prima News/Zprávy, reportáž Za 

zmrzlinou do Opočna/4.8.2020/od 18:00 hodin - VYSVĚTLENÍ 

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima spol. s r.o., IČ: 

48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10, na základě jakého smluvního 

ujednání obsahoval příspěvek Za zmrzlinou do Opočna odvysílaný v rámci pořadu Zprávy 

dne 4. srpna 2020 od 18:00 hodin na programu CNN Prima News rozhovor se zástupcem 

výrobce produktu Česká zmrzlina z Opočna, resp. došlo k propagaci této zmrzliny. 

8-0-0 

79 RRTV/2020/698/kus: Česká televize - ČT1 - Reportéři ČT 29.6.2020 - Krizové zdražení 

- zdroje - vysvětlení 

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 

00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, z jakého zdroje v 

reportáži Krizové zdražení odvysílané v rámci pořadu Reportéři ČT dne 29. 6. 2020 od 

21:25 hod. na programu ČT1 čerpal informaci o tom, že v bytech patřících Městské části 

Prahy 10 bydlí především sociálně slabí, senioři, samoživitelky a mladé rodiny. Dále se 

Rada seznámila s uvedením zdroje, ze kterého provozovatel čerpal data o celkovém počtu 

domácností, respektive obsazenosti nájemních bytů Městské části Prahy 10, a s 

vysvětlením, z jakého důvodu bylo v reportáži uvedeno, že radnice Prahy 10 se rozhodla 

zvýšit nájemné v lednu 2020 (s účinností od dubna 2020), ačkoli dle dostupných informací 

rozhodnutí o tomto zvyšování padlo již v dubnu 2019. 

8-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 



č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáže s názvem Krizové zdražení v 

rámci pořadu Reportéři ČT dne 29. 6. 2020 od 21:25 hod. na programu ČT1, že věc 

odkládá. 

7-0-1 

80 RRTV/2020/667/loj: ViacomCBS Networks International Czech sro_Comedy Central 

Hungray_12.5.2020_Family guy epizody_labelling_podané vysvětlení  

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ViacomCBS Networks 

International Czech s.r.o., č.j. RRTV/13853/2020-vra na žádost Rady (č.j. 

RRTV/12596/2020-loj), zda došlo k označení epizody seriálu Family Guy odvysílané dne 

12. května 2020 od 13:21, 17:45, 18:11 a 18:36 hodin na programu Comedy Central 

Hungary symbolem věkové klasifikace, a pokud ano, podle jakých kritérií byla konkrétní 

věková klasifikace pořadům přiřazena. 

8-0-0 

- Rada v souladu s čl. 4 odst. 2 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 

2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci 

některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování 

audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách), 

informuje maďarského regulátora Media Council of the National Media and 

Infocommunications Authority o dosažených výsledcích v souvislosti s výzvou 

provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., aby dodržoval pravidla 

obecného veřejného zájmu ve vysílání programu Comedy Central Hungary  směřovaného 

na území Maďarska s hlavním jazykem vysílání maďarštinou, při vysílání pořadu Family 

Guy.  

8-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 

ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a na 

základě čl. 4 odst. 2 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1808 

ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých 

právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních 

mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) vyzývá 

provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem 

Perlová 371/5, Praha 1, PSČ 110 00, jakožto provozovatele programu Comedy central 

Hungary, směřovaného na území Maďarska s hlavním jazykem vysílání maďarštinou a 

vysílaného na základě rozhodnutí Rady ze dne 22. června 2010 o udělení licence k 

provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice (č. j. sve/2051/2010, 

spis. zn. 2010/520/sve/MTV.), k dodržování přísnějších pravidel obecného veřejného 

zájmu formulovaných právním řádem Maďarska, konkrétně ve věci zařazování 

maďarských symbolů věkové klasifikace, k čemuž nedošlo v souvislosti s odvysíláním 

epizody seriálu Family Guy odvysílané dne 12. května 2020 od 13:21, 17:45, 18:11 a 18:36 

hodin na programu Comedy Central Hungary. 

8-0-0 

81 RRTV/2020/512/loj: Seznam.cz TV, s. r. o._Zpřístupňování vysílání audiopopisy-

reakce na vydané upozornění  

- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Seznam.cz TV, s.r.o. (č.j. RRTV/13196/2020-

vra) na upozornění (č.j. RRTV/10474/2020-loj) na porušení § 32 odst. 2 zákona č. 

231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, že v období od 1. 1. 2020 do 30. 4. 

2020 na programu Seznam.cz TV nezpřístupnil alespoň 2 % vysílaných pořadů pro osoby 

se zrakovým postižením, jelikož v období od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020 na programu 

Seznam.cz TV nezpřístupnil pro osoby se zrakovým postižením žádné pořady. 



 

 

8-0-0 

82 RRTV/2020/668/loj: Skylink 7_Okamžik zkratu_20.7.2020_od 14.40_32 1 g_ podání 

lucemburskému regulátorovi 

- Rada podává podnět lucemburskému regulačnímu orgánu Autorité Luxembourgeoise 

Indépendante de l'Audiovisuel (ALIA) ve věci pořadu Zmijovisko odvysílaného dne 25. 

června 2020 od 11:10 hodin na programu Skylink 7 a ve věci filmu Okamžik zkratu dne 

20. července 2020 od 14:40 hodin na programu Skylink 7. Rada žádá lucemburský 

regulační orgán, aby vůči provozovateli uplatnil opatření, která budou zárukou, že program 

Skylink 7, šířený na území České republiky, již nebude porušovat článek 6a Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 a rovněž tak § 32 odst. 1 písm. g) zákona 

č. 231/2001 Sb.  

8-0-0 

83 RRTV/2017/467/rud: TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION Home Lt./Televize 

Barrandov/teleshopping Klenot TV/23.8.2016/od 11:12 hodin - šperky Swarovski - 500 

000 Kč - ROZSUDEK MS 

- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 1. října 2020, č.j. 10A 

216/2017, kterým byla zamítnuta žaloba zadavatele teleshoppingu, společnosti Telemedia 

Interactv Production Home Limited, sídlem Arch. Makarios III, 195 Neocleous House P.C. 

3030. Limassol, Kypr, HE 144566, proti rozhodnutí Rady ze dne 10. října 2017, sp.zn. 

RRTV/2017/467/rud, č.j. RRTV/14977/2017-rud, kterým mu byla uložena pokuta ve výši 

500 000,- Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého 

se dopustil zadáním teleshoppingového bloku s názvem „Klenot TV“, odvysílaného dne 

23. srpna 2016 od 11:12 hodin na programu Televize Barrandov, který je nekalou 

obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou 

dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

8-0-0 

84 2016/140/RUD/Bar: KINO BARRANDOV/Linka lásky/18.1.2016/od 13:05 hodin - nekalá 

obchodní praktika  - 200 000 Kč - ROZSUDEK MS 

- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24. září 2020, č. j. 6 

A 202/2016, kterým byla zamítnuta žaloba šiřitele reklamy, společnosti Barrandov 

Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 

15200, proti rozhodnutí Rady ze dne 2. srpna 2016, sp. zn. 2016/140/RUD/Bar, č. j. 

RRTV/2478/2016-RUD, kterým mu byla uložena pokuta ve výši 200 000 Kč za porušení 

ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil šířením 

reklamy/teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Linka lásky, který byl odvysílán dne 

18. ledna 2016 od 13:05 hodin na programu Kino Barrandov a který byl nekalou obchodní 

praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 

Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v teleshoppingovém bloku, jehož předmětem byla 

audiotexová služba, prostřednictvím níž měl divák správně odpovědět na soutěžní otázku, 

byla uvedena jako správná odpověď objektivně nesprávná, resp. odhalení správné 

odpovědi spočívalo v takové racionálně neuchopitelné podmínce, že ji soutěžící nemohl 

odkrýt. 

8-0-0 

85 RRTV/2020/811/bur: Česká televize/ČT3/prodloužení doby vysílání programu ČT3 do 

22.3.2021 

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Česká televize o prodloužení vysílání 

programu ČT3, zaměřeného na osoby starší 60 let, který bude vysílán do 22. března 2021. 

8-0-0 



86 RRTV/2020/789/vhu: Studie mediální gramotnosti populace ČR 2021 

- Rada se seznámila s informací ke studii mediální gramotnosti populace ČR. 

8-0-0 

- Rada zadává zpracování studie mediální gramotnosti populace ČR. 

8-0-0 

87 RRTV/2020/819/kus: Dramox s.r.o. - Dramox.cz - zápis do Evidence 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle 

ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 

mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 

Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Dramox 

s.r.o., ze dne 15. října 2020, doručeného Radě dne 16. října 2020, toto potvrzení: 

Poskytovatel Dramox s.r.o, se sídlem Bucharova 2928/14a, 158 00 Praha, IČ 09536264, 

byl dne 10. listopadu 2020 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních 

služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 

mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je 

poskytována ode dne 20. října 2020 pod názvem Dramox.cz, umístěná na internetové 

adrese http://www.dramox.cz.  

8-0-0 

88 RRTV/2020/820/kus: Fibonacci Production s.r.o. – AETV – Alter Edu TV – zápis do 

Evidence 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle 

ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 

mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 

Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Fibonacci 

Production s.r.o., ze dne 6. října 2020, doručeného Radě dne 10. října 2020, toto 

potvrzení: Poskytovatel Fibonacci Production s.r.o., IČ 09536264, se sídlem Rybná 

716/24, 110 00 Praha, byl dne 10. listopadu 2020 zapsán do Evidence poskytovatelů 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 

132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální 

služba na vyžádání bude poskytována ode dne 11. listopadu 2020 pod názvem AETV - 

Alter Edu TV, umístěná na internetové adrese www.aetv.cz.  

8-0-0 

89 RRTV/2020/660/kus: GRAPE SC, a.s. - poskytování audiovizuální mediální služby na 

vyžádání - vysvětlení 

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele GRAPE SC, a.s., sídlem 

Štěpánská 621/34, 110 00 Praha, IČ 25708783, zda v rámci internetové stránky dostupné 

na adrese https://www.grapesc.cz/, poskytuje audiovizuální mediální službu na vyžádání 

ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb. 

8-0-0 

90 RRTV/2020/726/kus: Martin Dušek - www.bliktv.cz - výmaz 

- Rada provádí výmaz poskytovatele Martin Dušek, IČ: 73818054, se sídlem Bělkovice - 

Laštany 656, 783 16, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na 

vyžádání v souvislosti s ukončením služby dostupné na adrese https://www.bliktv.cz. 

8-0-0 

91 RRTV/2020/458/kod: Výsledek předběžného auditu 2020 

- Rada se seznámila s výsledkem předběžného auditu 2020. 

8-0-0 

 

 



92 RRTV/2020/144/vra: Přehled odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb. 

- Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb. 

8-0-0 

93 RRTV/2020/837/rap: Kanál Naživo s.r.o./ TV/ vysílače/ Licenční řízení - Naživo / NÚJ 

18. 11. 2020 od 14:00 

- Rada uděluje právnické osobě Kanál Naživo s.r.o., IČO: 08051712, se sídlem Dlouhá 

730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci 

k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného 

prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: Naživo; základní 

programová specifikace: živé přenosy a záznamy divadelních představení a uměleckých 

vystoupení pořady s kulturní tematikou dětské pořady (pohádky a pořady s kulturní 

tematikou) vzdělávací pořady s kulturní tematikou slow TV s kulturní tematikou; územní 

rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český 

jazyk; časový rozsah vysílání 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 9. listopadu 2020, č. j.: 

RRTV/15036/2020-vra a upřesnění žádosti, č. j.: RRTV/15182/2020-vra, ze dne 13. 

listopadu 2020. 
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Ověřovatel: P. Bartoš 

 


