Zápis z 3. zasedání 2020, konaného dne 11. 2. 2020
Přítomni: Bezouška, Jakl, Jaklová, Jehlička, Kasalová, Krejčí, Novák, Mencl, Petrov,
Poledníček, Šincl,
Omluveni: Nastoupilová, Zvěřinová
Ověřovatel: Bartoš

1. RRTV/2020/148/bla: Schválení programu 3. zasedání 2020
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
11-0-0
2. RRTV/2020/111/str: RKR, s.r.o./Classic Praha/RV-DAB/žádost o udělení licence nařízené ústní jednání od 13:30 hod
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanoveními §
5 písm. b), § 12 a § 25 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 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004
Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti RKR, s.r.o., IČ: 601 98 184, se
sídlem Radlická 3294/10, PSČ 150 00 Praha, licenci k provozování digitálního
rozhlasového vysílání programu Classic Praha, šířeného prostřednictvím vysílačů.
Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
10-0-0
3. RRTV/2020/40/str: PS KŘÍDLA, s.r.o./Rádio PETROV/RV/změna licence § 21 odst. 1
písm. e) - udělení souhlasu
- 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 PS KŘÍDLA, s.r.o., IČ 255 18 674, se sídlem
Lidická 1879/48, PSČ 602 00 Brno, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci k provozování rozhlasového vysílání dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu obchodního podílu ve výši 50% ze
společníka PhDr. Petra Dvořáka, dat. nar. 7.7.1954, a obchodního podílu ve výši 50% ze
společníka Aleše Pohanky, dat. nar. 28.6.1955, na společnost MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
267 65 586, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného
slyšení.
11-0-0
4. RRTV/2020/39/str: RTV Cheb, s.r.o./RÁDIO EGRESIS/RV/změna licence § 21 odst. 1
písm. e) - udělení souhlasu
- 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 RTV Cheb, s.r.o., IČ: 182 33 651, se sídlem
Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21
odst. 3 a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu obchodního podílu ve výši
100% ze společníka PhDr. Petra Dvořáka, dat. nar. 7.7.1954, na společnost MEDIA

BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na
základě veřejného slyšení.
11-0-0
5. RRTV/2020/105/str: 4S PRODUCTION, a.s./EXPRES FM/RV-DAB/změna licence § 21
odst. 1 písm. b) - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. b) a § 21 odst. 3 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 4S PRODUCTION, a.s., IČ: 251 13 054, se sídlem Radlická
3294/10, PSČ 150 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování digitálního rozhlasového vysílání programu EXPRES FM šířeného
prostřednictvím vysílačů (licence sp. zn. 2019/648/blu, č.j RRTV/13116/2019-blu ze dne
5.11.2019) dle § 21 odst. 1 písm. b) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající
ve změně územního rozsahu vysílání, který je nově vymezen územím „Praha a
Středočeský kraj, Plzeň a Plzeňský kraj, Ostrava a Moravskoslezský kraj“.
11-0-0
6. RRTV/2020/141/jam: 4S PRODUCTION, a. s. / EXPRES FM - 16.1.2020, od 00:00 do
24:00 hodin, analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu EXPRES FM provozovatele 4S Production,
a.s. ze dne 16. 1. 2020 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se
zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními
podmínkami.
11-0-0
7. RRTV/2020/123/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry/zasedání
3/2020
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení
odvysílaných provozovateli Gama media s.r.o. (program Rock Radio; Ústí nad LabemStříbrníky 90,2 MHz) dne 29. ledna 2020, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Černá
Hora, Trutnov 105,3 MHz) dne 29. ledna 2020, HAMCO, s.r.o. (program RADIO HANÁ;
Olomouc 92,3 MHz) dne 29. ledna 2020, LONDA spol. s r. o. (program RÁDIO IMPULS;
Plzeň 91,4 MHz) dne 29. ledna 2020, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rock Radio; České
Budějovice 99,7 MHz) dne 29. ledna 2020 a RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
(program Radio BEAT; Plzeň 107,3 MHz) dne 29. ledna 2020.
11-0-0
8. RRTV/2020/142/blu: Různí provozovatelé rozhlasového vysílání/Přehled doručených
oznámení 3/2020
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ:
49435001, doručeným Radě dne 4. února 2020 pod č.j. RRTV/1841/2020-vra,
spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc leden 2020 dle
uvedeného přehledu, a s oznámením provozovatele Radio Samson spol. s r.o., IČ:
28010957, Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, doručeným Radě dne 24.
ledna 2020 pod č.j. RRTV/1585/2020-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu
Rádio Západ šířeného prostřednictvím vysílačů dle rozhodnutí Rady sp.zn. 2018/425/zab
ze dne 4. června 2019.
11-0-0

9. RRTV/2019/684/rap: Lounge and Live TV, s.r.o./ Lounge TV/ TV - družice/ neoprávněné
vysílání prostřednictvím ZPS - zastavení SŘ
- Rada zastavuje podle § 86 odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., řízení z moci
úřední o přestupku dle § 60 odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., spočívajícím ve
vysílání televizního programu Lounge TV prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů na webových stránkách www.loungetv.cz bez potřebného oprávnění dle zákona
č. 231/2001 Sb., a to v období od října 2019 do současnost, neboť se uvedený skutek
nestal.
11-0-0
10. RRTV/2020/122/zem: OrbisNet, s.r.o. / převzaté vysílání / kabelové systémy /
porušení zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 - 3
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, společnost OrbisNet, s.r.o., IČ 268
62 531, se sídlem č.p. 165, 739 11 Pstruží, na porušení ustanovení § 29 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě změnu ostatních skutečností
uvedených v přihlášce k registraci, a to změnu sídla společnosti, a neprovozuje převzaté
rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů v rozsahu dle
registrace č.j. sve/2494/2010 ze dne 3. srpna 2010. Rada stanoví provozovateli lhůtu k
nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
11-0-0
11. RRTV/2020/121/zem: Různí provozovatelé / převzaté vysílání / změna registrace /
oznámení změny programové nabídky
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele RTI cz s.r.o., IČ 252 24 905, se sídlem Zikmunda Wintra 1282/21, Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů v systému T - DAB v pásmu III. a
L - bandu, registrace č.j. FIA/4132/2011, spis. zn.: 2011/941/FIA/RTI, ze dne 13. prosince
2011, spočívající ve změně programové nabídky, a to rozšíření o rozhlasový program
Český rozhlas - Karlovy Vary a Rádio Západ, v rozsahu dle podání ze dne 29. ledna 2020,
č.j. RRTV/1655/2020-vra.
11-0-0
- 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 nám.
1571/15a, 170 00 Praha 7 - Holešovice, o změně skutečností uvedených v přihlášce k
registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, registrace č.j.
sve/4200/2012, spis. zn.: 2012/767/sve/adm, ze dne 30. října 2012, spočívající ve změně
programové nabídky, a to: dnem 31. ledna 2020 dochází v Regionální síti 4 vysílající na
kanále 46 v Praze a okolí k ukončení vysílání programu RETRO a CS Mystery jako
převzatého vysílání s tím, že aktuálně budou od 1. února 2020 v Regionální síti 4 vysílány
tyto programy: Praha TV a rozhlasové stanice Rádio Dechovka, Český Impuls; v rozsahu
dle žádosti podání ze dne 4. února 2020, č.j. RRTV/1856/2020-vra.
11-0-0
12. RRTV/2020/120/fia: Různí provozovatelé televizního a převzatého vysílání /přehled
doručených oznámení
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70
438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, doručeným dne 28. ledna
2020, pod č.j.: RRTV/1635/2020-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu
NickToons dne 17. ledna 2020, licence, č.j.: RRTV/9310/2019-fia, sp. zn.:
RRTV/2019/511/fia, ze dne 23. července 2019, šířeného prostřednictvím družice.
11-0-0

13. RRTV/2019/881/koz: Zpráva ze služební cesty - ERGA Plenary 9.-10.12. 2019
- Rada se seznámila se zprávou z 12. plenárního setkání Evropské skupiny regulátorů
pro audiovizuální média (ERGA), které se konalo ve dnech 9. - 10. prosince 2019 v
Bruselu.
11-0-0
14. RRTV/2020/136/poj: Různí provozovatelé / Souhrn podání 03/2020 rozhlas
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j.
RRTV/1689/2020-vra ohledně způsobu, jakým na programu Český rozhlas Radiožurnál
moderátorka Marie Bastlová moderovala dne 28. 1. 2020 díl pořadu Dvacet minut
Radiožurnálu, jehož hostem byl předseda ODS Petr Fiala. Rada pro rozhlasové a
televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/1098/2020-vra ohledně údajně
sexistického vyznění reklamy na přechod na DVBT2 vysílané dne 22. 1. 2020 cca mezi
7:35-7:40 na programu RÁDIO IMPULS.
11-0-0
- 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
způsobu, jakým na programu Český rozhlas Radiožurnál moderátorka Marie Bastlová
moderovala dne 28. 1. 2020 díl pořadu Dvacet minut Radiožurnálu, jehož hostem byl
předseda ODS Petr Fiala (RRTV/1689/2020-vra), že věc odkládá.
10-0-1
15. RRTV/2020/103/jam: Souhrn podání AO 3/2020 (25 podnětů)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k
obsahu televizních programů doručenými od 20. ledna do 31. ledna 2020: TV Nova s.r.o.
/ NOVA - Televizní noviny, 19. 1. 2020 od 19:30 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. /
Televize Barrandov - Moje zprávy, příspěvek „Další plýtvání“, 22. 1. 2020 od 19:25 hod.;
Telemedia Interactv Production Home Limited (zadavatel obchodního sdělení), chybně
uváděná částka za hovor - Rychlá hra; Telemedia Interactv Production Home Limited
(zadavatel obchodního sdělení), nedovolání se do studia Rychlé hry; ČESKÁ TELEVIZE
/ ČT24 - projev Pavla Novotného, 18. ledna 2020 od 16:33 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1
- opakování seriálu Most, vulgarismy; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Události, komentáře,
13. 1. 2020 od 22:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - vysílání doprovázející jednání
Rady Vlády ČR pro lidská práva o Heleně Válkové, 16. 1. 2020; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1
- manipulace ve zpravodajství, 26. 1. 2020 (upoutávky na 168 hodin, 168 hodin, Otázky
Václava Moravce); ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Hyde Park Civilizace, přerušení
kongresem ODS, 18. 1. 2020 od 20:05 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - informování o
kongresu ODS, doplnění stížnosti; Zobrazování státního znaku České republiky (pořady
Máme rádi Česko, Co na to Češi, hokejové přenosy); Klamavá reklama (navyšování cen)
- Mountfield; Řetězový e-mail, projev prezidenta Miloše Zemana; ČESKÁ TELEVIZE /
ČT1 - Kabinet Dr. Honzáka, 26. 1. 2020 od 22:10 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. /
Televize Barrandov - André Rieu (Vánoce v Londýně), délka reklam, 31. prosince 2019
od 20:00 hod.; FTV Prima spol. s r.o. / Prima - milostné trojúhelníky v seriálech Modrý
kód a Polda + obecné „zviditelňování“ homosexuálů; ČESKÁ TELEVIZE / ČT2 Smrtihlav, 25. ledna 2020 od 20:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT art - 8 1/2, 25. 1. 2020
od 21:55 hod.; ČESKÁ TELEVIZE - komentáře k úmrtí Jaroslava Kubery, 20. 1. 2020;
Stížnost na špatně uváděný název vysílače; HBO Europe s.r.o. / HBO GO Czech
Republic & Slovakia (www.hbogo.cz); Různí poskytovatelé / potenciální audiovizuální
mediální služby na vyžádání; Poděkování za řešení stížnosti od rumunského regulátora;
AMC Networks Central Europe s.r.o. / AMC CHANNEL HUNGARY - Fright Night, 18.
prosince 2019 od 14:55 hod.; AMC Networks Central Europe s.r.o. / AMC CHANNEL
HUNGARY - The Warriors Way, 3. prosince 2019 od 17:05 hod.

11-0-0
- 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 TV Nova s.r.o., IČ 45800456,
sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 19. ledna 2020
od 19:30 hodin na programu NOVA odvysílal pořad Televizní noviny, konkrétně reportáže
o vzrůstajícím množství případů násilí mezi dětmi („Mladý násilník má zákaz vstupu do
obchodního centra“ a „Dětské násilí, nový fenomén sociálních sítí“) a o vítězství
zápasníka UFC Conora McGregora („Král UFC je zpátky! McGregor soupeře zničil za 40
vteřin!“). Ačkoli je v reportážích o vzrůstajícím množství případů násilí mezi dětmi všechen
násilný obsah rozmazaný a reportéři zdůrazňují, že se jedná o nevhodné chování, kterým
se děti pouze snaží získat lepší postavení mezi vrstevníky, v reportáži uvedené o patnáct
minut později o zápasníkovi UFC McGregorovi je násilí adorováno, jsou zde otevřeně
zobrazené hrubé rány včetně ran pěstí do hlavy způsobujících krvácení. Zápasník je
diváky i reportéry pro své schopnosti skolit protivníka obdivován, násilné chování je
prezentováno jako snadný způsob, jak si zajistit peníze i postavení, což je v hrubém
rozporu s vyzněním reportáží o násilném chování mezi dětmi. Ačkoli je agresivní chování
zápasníků prezentováno v rámci realisticky vypadajícího sportu, pro dětského diváka se
rozdíly mezi takto zobrazovaným sportem (v reportáži je například vidět, že rozhodčí musí
zápasníka, který agresivně vytrvale bije ležícího protivníka do hlavy, doslova odtáhnout)
a realitou mohou stírat a naopak mohou vybízet k nápodobě takového chování, které je
společností obdivováno. Takto prezentované násilné chování, obzvlášť pak ve spojení s
reportážemi snažícími se upozornit na rostoucí agresivitu u dětí, mělo u dětských diváků
potenciál snižovat citlivost k projevům násilí. Pořad tak mohl ohrozit zejména psychický
vývoj dětí a mladistvých. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
10-1-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti 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.), 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
s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem Kříženeckého
nám. 322, 15200 Praha 5, (dále „obviněný“) řízení o přestupku z moci úřední pro možné
porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím,
že dne 22. ledna 2020 od 19:25 hodin odvysílal na programu Televize Barrandov pořad
Moje zprávy, v jehož příspěvku s názvem „Další plýtvání“ poskytl divákům nedostatečné
a nepřesné informace o zakázce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na
provoz Centrálního registru administrativních budov a celkově o financování tohoto
systému, na jejichž základě si divák nemohl na téma příspěvku svobodně vytvořit vlastní
názor korespondující s realitou.
10-1-0
- 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 vysíláním teleshoppingu Rychlá hra na programu
Televize Barrandov, že věc odkládá.
11-0-0

- 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 zadavatele reklamy Telemedia Interactv Production Home
Limited, sídlem Aech. Makarios III,195 Neocleous House P.C. 3030. Limassol Cyprus
Vat: CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, o podání vysvětlení, jakým
způsobem se hlášky, které zazní při volání na telefonní číslo 906 95 33 33, jež je
propagováno v rámci teleshoppingu Rychlá hra vysílaném na programu Televize
Barrandov
a
uvedeno
v
Pravidlech
hry
na
webových
stránkách
(http://www.rychlahra.org/rychla-hra/pravidla-hry/), shodují s Pravidly hry, podle kterých
je hráč vybraný do živého vysílání soutěže ve studiu kontaktován až zpětně. Konkrétně
se jedná o hlášky „Zkuste to znovu.“ a „Málem jste byl přepojen.“, jejichž znění může ve
volajícím vyvolat dojem, že opakovaným voláním získá možnost dovolat se přímo do
studia a ihned se účastnit živě vysílané soutěže. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
- 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 zadavatele reklamy Telemedia Interactv Production Home
Limited, sídlem Aech. Makarios III,195 Neocleous House P.C. 3030. Limassol Cyprus
Vat: CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, o podání vysvětlení, z jakého důvodu
je v rámci teleshoppingu Rychlá hra vysílaném na programu Televize Barrandov a v
Pravidlech hry na webových stránkách (http://www.rychlahra.org/rychla-hra/pravidla-hry/)
uvedené, že propagace časopisu Sedmička začíná 01. 07. 2019 a končí 31. 12. 2019,
ačkoli teleshoppingová kampaň běží na televizním programu Televize Barrandov i v roce
2020, a konkrétně zda u volajících v roce 2020 vznikl nárok na předplatné časopisu, mají
možnost ho uplatnit a využívat. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
11-0-0
- 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 projevu Pavla Novotného na kongresu
ODS dne 18. 1. 2020 od 16:33 hod. na programu ČT24, že věc odkládá.
10-1-0
- 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 Česká televize, IČ:
00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst.
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 13. ledna 2020 od
21:10 hodin na programu ČT1 odvysílal pořad Most!, díl 2., který obsahoval vulgarismy
či nadávky „prdel“ (v časech 0:00:33, 0:08:23, 0:40:57, 0:44:29 hod od začátku záznamu),
„buzno“ (0:00:36), „neser“ (0:00:39), „kurva“ (0:04:17, 0:41:07), „buzerant“ (0:06:59),
„posereš“ (0:10:03), „pičku“ (0:13:31, 0:14:05), „posral“ (0:15:46), „idiota“ (0:20:29), „šukej
mě“ (0:21:00), „černá huba“ (0:21:55), „v prdeli“ (0:24:29), „do prdele“ (0:24:55, 0:24:59,
0:30:37), „píčoviny“ (0:27:04), „mrdá“ (0:27:29), „kretén“ (0:34:15), „posere“ (0:41:11),
„neposere“ (0:41:13), „dement“ (0:43:27), „buznu“ (0:43:29), „postavilo péro“ (0:43:55) a

další, čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují
vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu
nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
11-0-0
- 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 vysíláním pořadu Události, komentáře (konkrétně části
„Protivládní protesty proti Íránu“) dne 13. ledna 2020 od 22:00 na programu ČT24, že věc
odkládá.
9-1-0
- 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 ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem
Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, z jakého důvodu
nebyli pozváni do pořadů, které se věnovaly možnému setrvání Heleny Válkové ve funkci
zmocněnkyně pro lidská práva dne 16. ledna 2020 na programu ČT24 (Studio ČT24 od
17:03 hodin, téma Jednání Rady pro lidská práva; Interview ČT24 od 18:28 hodin; 90
ČT24 od 20:05, téma Válková zůstává vládní zmocněnkyní; Události, komentáře od 22:00
hodin, téma Lidská práva a ombudsman), žádní hosté, kteří by měli možnost prezentovat
argumenty svědčící pro setrvání Heleny Válkové ve funkci zmocněnkyně pro lidská práva.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
- 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 vysíláním upoutávek na pořad 168 hodin, pořadu 168
hodin a pořadu Otázky Václava Moravce ze dne 26. ledna 2020 na programu ČT1, že
věc odkládá.
10-1-0
- 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 přerušením vysílání pořadu Hyde Park Civilizace kvůli
živému vysílání z kongresu ODS dne 18. ledna 2020 na programu ČT24, že věc odkládá.
11-0-0
- 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 vysíláním informací o kongresu ODS a samotného
kongresu ODS ze dne 18. ledna 2020 na programu ČT24, že věc odkládá.

11-0-0
- 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 vysíláním podoby českého státního znaku bez orlice, že
věc odkládá.
11-0-0
- 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 klamavými praktikami společnosti Mountfield, že věc
odkládá.
11-0-0
- 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 neodvysíláním projevu Miloše Zemana, že věc odkládá.
11-0-0
- 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 vysíláním pořadu Kabinet Dr. Honzáka dne 26. ledna
2020 od 22:10 na programu ČT1, že věc odkládá.
10-0-1
- 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 délkou reklamních sdělení ve vysílání dne 31. 12. 2019
od 20:00 do 22:00 hod. na programu Televize Barrandov, že věc odkládá.
11-0-0
- 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 vysíláním pořadů Modrý kód a Polda na programu
Prima a obecně vysíláním tematizujícím homosexuální sexuální orientaci, že věc odkládá.
11-0-0
- 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 vysíláním pořadu Smrtihlav dne 25. ledna 2020 od
20:00 na programu ČT2, že věc odkládá.
11-0-0
- 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 narušením vysílání pořadu 8 1/2 dne 25. ledna 2020 od
21:55 na programu ČT art, že věc odkládá.
11-0-0
- 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 vysíláním České televize o úmrtí Jaroslava Kubery dne
20. ledna 2020, že věc odkládá.
11-0-0
- 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 chybného názvu vysílače Chomutov Jedlové hora ve vysílání České televize, že věc odkládá.
11-0-0
- 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 v souvislosti s poskytováním služby HBO GO Czech
Republic & Slovakia, že věc odkládá.
11-0-0
16. RRTV/2020/139/chu: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu Nova Gold ze
dne 11. listopadu 2019, v časovém úseku 10.00 až 22.00 hod.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Nova Gold
provozovatele TV Nova s.r.o. ze dne 11. listopadu 2019, v časovém úseku 10.00 až 22.00
hod.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro oblast
regulace reklamy dle § 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 pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), a na základě § 137 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost Studio Moderna, s.r.o., IČ
26159074, U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, jakožto zadavatele obchodního
sdělení (teleshoppingu) 3V1 WELLNEO MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ, odvysílaného dne 11.
listopadu 2019 od 11:51 hodin na programu Nova Gold a obchodního sdělení
(teleshoppingu) delimano odvysílaného dne 11. listopadu 2019 od 12:00 hodin na
programu Nova Gold, aby podala vysvětlení, resp. aby v jeho rámci doložila, v jakém

období uvedené produkty prodávala za částky, které byly v rámci dotyčných obchodních
sdělení udány jako původní ceny před slevou. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
17. RRTV/2020/127/nej: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu Nickelodeon ze
dne 28. listopadu 2019, časového úseku 10.00 až 22.00 hodin.
- Rada se seznámila s přehledem vysílání programu Nickelodeon (licence č. j.
RRTV/7816/2018-fia, sp. zn.: RRTV/2018/195/fia) provozovatele MTV NETWORKS s.r.o.
ze dne 28. listopadu 2019, časového úseku 10.00 - 22.00 hodin.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti 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.), v platném
znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438,
se sídlem Perlová 371/5, Praha 1, PSČ 110 00, o podání vysvětlení k poskytnutému
záznamu vysílání programu Nickelodeon Comm (licence č. j. RRTV/7816/2018-fia, sp.
zn.: RRTV/2018/195/fia) ze dne 28. listopadu 2019, časového úseku 10.00 až 22.00
hodin. Záznamy zaslané prostřednictvím veřejné datové sítě s názvem NickComm jsou
přímo v záznamu identifikovány jako NickGlobal, obsahují pouze intervaly vyslání 13:00
až 16:00 a 18:00 až 22:00 hodin SEČ, neobsahují žádné reklamy, které měly být vysílány
dle údajů z databáze obchodních sdělení, a konečně struktura pořadů na záznamu není
v souladu s přehledem odvysílaných pořadů, jak ho zaslal v příloze sám provozovatel.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
18. RRTV/2020/124/hli: SYSTEMATICKÝ MONITORING HLASITOSTI OBCHODNÍCH
SDĚLENÍ na programu CS Mystery ze dne 4. ledna 2020, 20:00 – 22:00 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s výsledky systematického
monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu CS Mystery provozovatele
Československá filmová společnost, s.r.o. ze dne 4. ledna 2020, 20:00 - 22:00 hodin.
11-0-0
19. RRTV/2019/737/had: BellaSalute s.r.o./Medvědi na vlasy/NOVA/15.7.2019/od 6:08:48
hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 7 písm. a), dle § 8a odst. 2 písm. d) a § 1 odst. 10 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.“) a podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 11. února 2020 toto usnesení:
Rada uznává vinným zadavatele obchodního sdělení, společnost BellaSalute s.r.o.,
sídlem S. K. Neumanna 1257/14, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ:
03202798, pro porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním obchodního
sdělení/oznámení sponzora pořadu s motivem „Medvědi na vlasy“, v němž je prezentován
produkt IVYBEARS VLASOVÉ VITAMÍNY PRO ŽENY, odvysílaného dne 15. července
2019 v čase 6:08:48 hodin na programu NOVA, došlo k porušení povinnosti, aby reklama
obsahovala zákonný text „doplněk stravy“. V předmětném obchodním sdělení text
informující o faktu, že zobrazovaný přípravek IVYBEARS VLASOVÉ VITAMÍNY PRO
ŽENY je doplněk stravy, absentuje v obrazové i zvukové složce. V souladu s § 43 odst.
2 zákona č. 250/2016 Sb. se od uložení správního trestu upouští, neboť vzhledem k
okolnostem spáchání přestupku lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci
před správním orgánem postačí k jeho nápravě.
10-0-0

20. RRTV/2019/739/kus: ČT24 - 90 ČT24 - Ústavní žaloba na prezidenta Miloše Zemana objektivita a vyváženost - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, k pořadu 90 ČT24, který
byl odvysílán dne 26. září 2019 od 20:05 hod. na programu ČT24.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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
ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700,
na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním pořadu 90ČT24 dne 26. září 2019 od 20:05 hod. na programu ČT24, neboť
součástí pořadu byl blok zaměřený na výsledek hlasování poslanců o ústavní žalobě na
prezidenta Miloše Zemana, který vyzněl nevyváženě ve prospěch podání ústavní žaloby
v důsledku rozhovoru s emeritním ústavním soudcem Stanislavem Balíkem, během
něhož moderátorka dostatečně neplnila roli kvalifikovaného oponenta. Divák tudíž mohl
nabýt dojmu, že názor soudce vychází z obecně respektovaných faktů a neexistuje k
němu věcná oponentura. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení této
výzvy.
2-2-4
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se coby ústřední správní úřad v rámci své
působnosti 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.), 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 s
provozovatelem ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha
4, PSČ 14700, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu 90ČT24
dne 26. září 2019 od 20:05 hod. na programu ČT24, neboť součástí pořadu byl blok
zaměřený na výsledek hlasování poslanců o ústavní žalobě na prezidenta Miloše
Zemana, který vyzněl nevyváženě ve prospěch podání ústavní žaloby v důsledku
rozhovoru s emeritním ústavním soudcem Stanislavem Balíkem, během něhož
moderátorka dostatečně neplnila roli kvalifikovaného oponenta. Divák tudíž mohl nabýt
dojmu, že názor soudce vychází z obecně respektovaných faktů a neexistuje k němu
věcná oponentura.
3-5-1
- 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 spočívajícího odvysílání pořadu 90ČT24 dne 26. září 2019 od 20:05
hod. na programu ČT24, že věc odkládá.
6-3-1
Rozdílné stanovisko doc. JUDr. Ing. Daniela Nováka, CSc.,
Člen Rady doc. JUDr. Ing. Daniel NOVÁK, CSc., uplatňuje své rozdílné stanovisko ve
smyslu ustanovení § 8 odst. 4 zákona čís. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění změn, k rozhodnutí Rady
nezahájit správní řízení s provozovatelem Česká televize stran možného porušení
ustanovení § 31 odst. 3 citovaného zákona, přijatému na 3. zasedání Rady v roce 2020,
dne 11. 2. 2020 (jednací bod čís. 20):

Pořad 90' ČT24, odvysílaný dne 26. 9. 2019 od 20:05 h na programu ČT24, byl ve své
prvé hodině věnován ústavní žalobě na prezidenta republiky. Přes zásadní
společenský význam uvedené problematiky poskytla Česká televize poloviční časový
rozsah, tedy 30 minut, pozvanému hostu k hodnocení ústavní žaloby Senátu a
vyjádření kritického pohledu k jejímu projednání Poslaneckou sněmovnou. Zatímco ze
strany hosta zaznívaly argumenty zcela zjevně podporující podání ústavní žaloby na
prezidenta republiky a kritika směřující proti poslancům, kteří podání ústavní žaloby
nepodpořili, v rámci pořadu nebyl dán obdobný časový rozsah k vyjádření žádnému
oponentovi z oboru ústavního práva. V situaci, kdy těmto argumentům nemohl
oponovat odborník s opačným názorem, měla tuto roli sehrát moderátorka pořadu,
neboť tvrzení uvedená hostem tak vyznívala jako fakta, vůči nimž neexistují relevantní
opoziční názory. Moderátorka však roli kvalifikovaného oponenta nejenže ve
významnější míře nesplnila a poskytla mu téměř nekorigovaný prostor pro vyjádření
jeho názorů, ale navíc mu kladla i sugestivní otázky. Prostor, poskytnutý ve druhé
polovině této části pořadu stejným nebo rozdílným názorům pozvaných politiků, byl ve
zřetelném nepoměru vůči názorům hosta, jenž zcela jasně podporoval podání ústavní
žaloby. Pořad tedy ve svém celku vyzníval nevyváženě, neboť divák mohl nabýt dojmu,
že relevantní fakta ohledně důvodnosti ústavní žaloby na prezidenta republiky zazněla
od nezpochybnitelného odborníka, zatímco ostatní hosté především prezentovali
názory související s jejich politickou příslušností. V důsledku toho neměli diváci
možnost srovnat v odpovídajícím rozsahu argumentaci obou názorových stran za
účelem vytvoření si vlastního názoru. Závažnost pochybení je o to významnější, že se
ho dopustilo médium veřejné služby.
Písemné vysvětlení, které si Rada od provozovatele vysílání vyžádala, je zčásti
prokazatelně lživé, zčásti pak nedostatečné k vyvrácení podezření na manipulativní
charakter pořadu, přičemž k sugestivním otázkám moderátorky se provozovatel
nevyjádřil vůbec. Za této situace bylo na místě zahájit v intencích ustanovení § 78 odst.
1 zákona čís. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění
změn, s provozovatelem vysílání správní řízení, v rámci kterého by se mu dostalo
možnosti prokázat svá tvrzení, popřípadě navrhnout důkazy, aby návazně Rada
zhodnotila provedené důkazy jednotlivě a v jejich vzájemné souvislosti a na základě
toho meritorně rozhodla. Nezahájením správního řízení, ve kterém by bylo zjištěno, zda
uvedený pořad byl vyvážený ve smyslu ustanovení § 31 odst. 3 citovaného zákona
anebo naopak měl manipulativní charakter, se Rada nevypořádala s posuzovanou věcí
v souladu se zákonem.
21. RRTV/2019/825/kus: Česká televize - ČT24 - 4. 11. 2019 - záběry poslance Ing.
Bartoška bez kontextu - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, z jakého důvodu byla
na programu ČT24 dne 4. 11. 2019 bez souvisejícího kontextu uvedena
fotografie/videozáběr poslance Ing. Jana Bartoška v čase 13:03 hod. a 14:02 hod. v rámci
reportáže o stávce učitelů a v čase 13:38 hod. v rámci rozhovoru o suchu v České
republice.
10-0-0
- 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 spočívajícího v odvysílání reportáže o stávce učitelů, dne 4. listopadu
2019 v čase 13:03 hodin a 14:02 hodin a reportáže o suchu v České republice, dne 4.
listopadu 2019 od 13:38 hodin na programu ČT24, spolu se záběry poslance Ing. Jana
Bartoška, že věc odkládá.

10-0-0
22. RRTV/2019/827/kus: TV Nova s.r.o. - NOVA - Televizní noviny 26.10.2019 - očkování
psů - zdroj - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV Nova s.r.o., IČ:
45800456, sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, z jakých zdrojů v
pořadu Televizní noviny (reportáž „Někteří majitelé odmítají povinné očkování psů“) ze
dne 26. 10. 2019 od 19:30 hod. na programu NOVA čerpal informace k vyjádření, že psa,
který pod kůží nemá čip, by veterinář neměl od roku 2020 naočkovat.
11-0-0
- 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 spočívajícího v odvysílání pořadu Televizní noviny, resp. reportáže
s názvem „Někteří majitelé odmítají povinné očkování psů“, odvysílané dne 26. října 2019
od 19:30 hod. na programu NOVA, že věc odkládá.
11-0-0
23. RRTV/2020/36/rud: Lidl Česká republika v.o.s/NOVA/Lidl - jogurt Pilos/17.9.2019/od
7:14:48 hodin - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele reklamního spotu, společnosti
Lidl Česká republika v.o.s., IČ: 26178541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ
15800, ohledně obchodního sdělení s motivem „Lidl - jogurt Pilos“, které bylo odvysíláno
dne 17. září 2019 v čase 7:14:48 hodin na programu NOVA, respektive s podáním
vysvětlení, zda jsou všechny bílé jogurty Pilos, které jsou propagovány v rámci předmětné
reklamy a které je možné zakoupit ve všech prodejnách Lidl v České republice, vyráběny
výlučně na území České republiky, respektive nedaleko CHKO Slavkovský les, jak je v
rámci předmětného obchodního sdělení uvedeno.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "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 (dále jen „zákon č. 40/1995 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 reklamy s motivem „Lidl jogurt Pilos“ odvysílané dne 17. září
2019 v čase 7:14:48 hodin na programu NOVA, že věc odkládá.
11-0-0
24. RRTV/2020/126/bur: Rada České televize/postoupení diváckých podnětů v letech
2019, 2018 a 2017/výsledek
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s informací o spolupráci s Radou
ČT při vyřizování diváckých stížností a žádá RČT o vyjádření ve věci
11-0-0
25. RRTV/2020/137/tic: PRAHA TV s.r.o. / analýza služby PRAHA TV
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou služby PRAHA TV
poskytovatele PRAHA TV s.r.o.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění,
a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele

audiovizuální mediální služby na vyžádání PRAHA TV, umístěné na internetové adrese
prahatv.eu, společnost PRAHA TV s.r.o., IČ 25830937, sídlem Vinohradská 1597/174,
Praha 3, PSČ 130 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje povinnost dle
ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. jakým způsobem umožňuje
příjemcům služby snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu
nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění,
a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele
audiovizuální mediální služby na vyžádání PRAHA TV, umístěné na internetové adrese
prahatv.eu, společnost PRAHA TV s.r.o., IČ 25830937, sídlem Vinohradská 1597/174,
Praha 3, PSČ 130 00, o podání vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání či jiných
dohod nabízí na internetových stránkách služby pořad Kam vyrazit, konkrétně pak vydání
ze dne 27. ledna 2020, resp. zda do předmětného vydání pořadu zařadil komerční
reportáže. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
11-0-0
26. RRTV/2020/140/kus: Screening AVMSnV říjen 2019
- Rada se seznámila se zprávou o screeningu audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání
umístěných
na
stránkách
www.onetv.cz,
www.tvkurzy.cz,
https://www.vareni.cz/ a www.romeatv.cz za období říjen 2019.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění,
konstatuje, že služba www.vareni.cz, poskytovatele Economia a.s., IČ: 28191226, se
sídlem v Praze, Pernerova 673/47, PSČ 186 00, přístupná na internetové adrese
www.vareni.cz/, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby na vyžádání ve
smyslu § 2 zákona č. 132/2010 Sb.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění,
konstatuje, že služba ROMEA TV, poskytovatele ROMEA, o.p.s. IČ: 03744876, IČ:
26613573, se sídlem Žitná, č.o.49, č.p.1575, Praha 1, 11000, Česká republika, přístupná
na internetové adrese www.romeatv.cz/, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální
mediální služby na vyžádání ve smyslu § 2 zákona č. 132/2010 Sb.
11-0-0
27. RRTV/2020/147/bur: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. - Mediální gramotnost
obyvatel ČR - akvizice dat
- Rada se seznámila s žádostí Českého sociálněvědního datového archivu (ČSDA),
Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. o poskytnutí výzkumných dat na téma
"Mediální gramotnost obyvatel ČR", a s tímto poskytnutím dat souhlasí.
11-0-0
28. RRTV/2020/145/loj: Český rozhlas Brno setkání únor 2020
- Rada bere na vědomí pozvání Českého rozhlasu Brno na setkání dne 28. února 2020
v Brně a účastí pověřuje: Jaklová, Bezouška, Zvěřinová, Kasalová, Nastoupilová, Petrov,
Krejčí, Poledníček, Mencl.
10-0-0

29. RRTV/2020/143/loj: Rada pre vysielanie a retransmisiu Bratislava - společné setkání
březen 2020
- Rada bere na vědomí pozvání na společné setkání s Radou pre vysielanie a
retransmisiu v Bratislavě ve dnech 24. - 26. 3. 2020 a tématické okruhy navržené Radou
pre vysielanie a retransmisiu a účastí pověřuje: Krejčí, Bezouška, Mencl, Kasalová, Jakl,
Jaklová, Nastoupilová, Novák, Petrov, Poledníček, Šincl, Zvěřinová.
11-0-0
30. 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.
11-0-0
31. RRTV/2018/741/kod: Vyjádření Mgr. Petra Štěpánka - odvolání členů Rady v roce
2003
- Rada se seznámila s vyjádřením Mgr. Petra Štěpánka ve věci odvolání členů Rady v
roce 2003.
11-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

