Zápis ze 4. zasedání 2021, konaného dne 23. 2. 2021
Přítomni: Bezouška, Dohnálková, Jakl, Jaklová, Jehlička, Krejčí, Novák, Mencl, Petrov,
Poledníček, Šincl, Zvěřinová
Omluveni: Nastoupilová
Ověřovatel: Bartoš

1 RRTV/2021/125/bla: Schválení programu 4. zasedání 2021
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
12-0-0
2 RRTV/2020/776/zab: Licenční řízení/RV/Hradec Králové 792 kHz / 10 kW a Líbeznice
1260 kHz / 10 kW - Veřejné slyšení od 13:30
- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Líbeznice 1260
kHz / 10 kW a Hradec Králové 792 kHz / 10 kW projednala se žadatelem otázky týkající
se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.
11-0-0
3 RRTV/2020/219/zab: Licenční řízení/RV/České Budějovice V 104,8 MHz / 50 W a Liberec
město 3 95,1 MHz / 50 W - veřejné slyšení od 13:45
- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů České Budějovice V
104,8 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 28 12 / 48 58 03 a Liberec město 3 95,1 MHz
/ 50 W, souřadnice WGS 84: 15 03 55 / 50 46 11 projednala se žadatelem otázky týkající
se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.
11-0-0
4
RRTV/2021/28/had:
Fytobiotech
s.r.o./ČT1/1.5.2020/v
čase
20:13:26
hodin/„Virostop“/„Swiss quality“ -í § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb Dokazování 14:00
- Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2021/28/had provedla důkaz zhlédnutím
záznamu obchodního sdělení/označení sponzora pořadu, „Virostop“, které bylo
premiérově odvysíláno dne 1. května 2020 v čase 20:13:26 hodin na programu ČT1.
11-0-0
5 RRTV/2020/903/had: Emporia Style Kft./BARRANDOV KRIMI/3.11.2020/od 9:27
hodin/Klenot TV/MultiLady/ § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 Dokazování 14:05
- Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2020/903/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu teleshoppingu Klenot TV propagujícího doplněk stravy MultiLady,
odvysílaného dne 3. listopadu 2020 od 9:27 hodin na programu BARRANDOV KRIMI.
11-0-0
6 RRTV/2020/854/kus: Jaromír Soukup Shop s.r.o. - Soukup shop - Televize Barrandov
16.6.2020 od 14:20 hod. - § 5d odst. 3 zák. č. 40/1995 Sb. - dokazování od 14:45 hod.
- Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2020/854/kus provedla důkaz zhlédnutím
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.
11-0-0

7 RRTV/2020/183/zab: Licenční řízení/RV/Olomouc - Slavonín 2 92,0 MHz / 50 W prodloužení lhůty k zaslání protokolu z veřejného slyšení
- Rada prodlužuje účastníku licenčního řízení k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Olomouc Slavonín 2 92,0
MHz / 50 W, společnosti Route Radio s.r.o., lhůtu pro zaslání protokolu z veřejného slyšení
do 19. února 2021.
12-0-0
8 RRTV/2020/947/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./SIGNÁL RÁDIO (licence
sp.zn. 2014-815-zab) - RV- prodloužení licence - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prodlužuje provozovateli RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00
Praha 10, dobu platnosti licence sp.zn. 2014/815/zab k vysílání programu SIGNÁL RÁDIO
prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Hradec Králové 104,1 MHz / 0,2 kW do 10. října
2025.
12-0-0
9
RRTV/2021/21/blu:
JOE
Media
s.r.o./HEY
Radio
(licence
sp.zn.
2015/540/zab)/RV/prodloužení licence - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prodlužuje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ:
26152002, se sídlem Praha 4, Branišovská 187/16, dobu platnosti licence sp.zn.
2015/540/zab k vysílání programu HEY Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Opava
96,0 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.
12-0-0
10
RRTV/2021/22/blu:
JOE
Media
s.r.o./HEY
Radio
(licence
sp.zn.
2015/116/zab)/RV/prodloužení licence - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prodlužuje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ:
26152002, se sídlem Praha 4, Branišovská 187/16, dobu platnosti licence sp.zn.
2015/116/zab k vysílání programu HEY Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Tábor
město 4 99,9 MHz / 0,2 kW do 10. října 2025.
12-0-0
11 RRTV/2021/113/str: JUDr. Olga Erhartová/Žádost udělení souhlasu ke zpřístupnění
archiválií
- Rada uděluje JUDr. Olze Erhartové, advokátce ev. č. ČAK 09170, souhlas ke
zpřístupnění archiválií, které jsou uloženy v Národním archivu ve fondu Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání číslo NAD 1957, přírůstek č. 8049, skartace 3742-2/052018, karton 89, činnost Rady-licence. Konkrétně ke zpřístupnění kopie licence ke
zkušebnímu vysílání Rádia F, JUDr. Ladislav Faktor ze dne 17. 5. 1991 a kopie osvědčení
o licenci k rozhlasovému vysílání Rádia Faktor ze dne 29. 6. 1993.
12-0-0

12 RRTV/2021/120/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry/zasedání
4/2021
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení
odvysílaných provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o. (program RADIO ČAS-FM; Olomouc
101,3 MHz) dne 11. února 2021, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Dragon; Karlovy
Vary 99,7 MHz) dne 11. února 2021, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o (program
Country MORAVA; Brno 96,8 MHz) dne 11. února 2021, RADIO BONTON a.s. (program
Rádio Bonton; Česká Lípa 96,9 MHz) dne 11. února 2021, MEDIA BOHEMIA a.s.
(program Rádio BLANÍK; Pardubice 93,9 MHz) dne 11. února 2021 a RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. (program SIGNÁL RÁDIO; Liberec město 94,1 MHz) dne 11.
února 2021.
12-0-0
13 RRTV/2021/93/zab: Různí provozovatelé / přehled doručených oznámení 4/2021
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001,
se sídlem Barvičova 85, Brno, PSČ 602 00, doručeným Radě dne 02. 02. 2021, č.j.:
RRTV/1575/2021-vra spočívajícím v oznámení výluk a výpadků vysílání Radia Proglas za
měsíce listopad a prosinec 2020 a leden 2021 dle přehledu v uvedeném oznámení.
12-0-0
14 RRTV/2021/106/zab: Krátkodobé oprávnění 4/2021
- Rada se seznámila s informacemi Českého telekomunikačního úřadu o vydání
krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV
vysílačů.
12-0-0
15 RRTV/2021/98/fia: FTV Prima, spol. s r.o. /TV /Prima COOL /družice - prodloužení
doby platnosti licence
- Rada prodlužuje provozovateli, právnické osobě FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908,
se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, podle § 12 odst. 8 zákona
č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, sp. zn.: 2008/1554/KOZ/FTV, č.j.: koz/1541/09,
ze dne 17. února 2009, ve znění pozdějších změn, k provozování televizního vysílání
programu Prima COOL, šířeného prostřednictvím družice, o dobu 12 let, tzn. do 6. března
2033 na základě žádosti doručené dne 4. února 2021, č.j.: RRTV/2416/2021-vra, ve znění
upřesnění žádosti ze dne 10. února 2021, č.j.: RRTV/2562/2021-vra.
12-0-0
16 RRTV/2021/108/fia: FTV Prima, spol. s r.o. /TV /Prima COOL /vysílače - prodloužení
doby platnosti licence
- Rada prodlužuje provozovateli, právnické osobě FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908,
se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, podle § 12 odst. 8 zákona
č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, sp. zn.: 2009/966/KOZ/FTV, č.j.: KOZ/264/2009,
ze dne 3. listopadu 2009, ve znění pozdějších změn, k provozování celoplošného
zemského digitálního televizního vysílání programu Prima COOL, šířeného
prostřednictvím vysílačů, o dobu 12 let, tzn. do 19. listopadu 2033 na základě žádosti
doručené dne 10. února 2021, č.j.: RRTV/2564/2021-vra.
12-0-0
17 RRTV/2021/112/fia: FTV Prima, spol. s r.o. /TV /Prima /vysílače - prodloužení doby
platnosti licence
- Rada prodlužuje provozovateli, právnické osobě FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908,
se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, podle § 12 odst. 8 zákona
č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, sp. zn.: 2010/68/KOZ/FTV, č.j.: KOZ/1169/2010,
ze dne 16. března 2010, ve znění pozdějších změn, k provozování celoplošného

zemského digitálního televizního vysílání programu Prima, šířeného prostřednictvím
vysílačů, o dobu 12 let, tzn. do 14. dubna 2034 na základě žádosti doručené dne 10. února
2021, č.j.: RRTV/2563/2021-vra.
12-0-0
18 RRTV/2021/86/zem: České Radiokomunikace a.s. / TV / Nalaďte se na DVB-T2 /
vysílače / změna názvu programu a licenčních podmínek
- Rada uděluje provozovateli České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, se sídlem
Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) a d)
zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.
RRTV/9413/2019-zem, spis. zn.: 2019/481/zem, ze dne 23. července 2019, k provozování
celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů,
a to změnou označení (názvu) programu na „Nalaďte se na digitální vysílání CRA“ a
licenčních podmínek (dalších programových podmínek) v rozsahu dle žádosti doručené
27. ledna 2021, č.j. RRTV/1249/2021-vra, ve znění podání ze dne 8. února 2021, č.j.
RRTV/2491/2021-vra.
12-0-0
19 RRTV/2021/117/zem: Nej Kanál s.r.o. / TV / Infokanály: Infokanál NEJ - TV + název
lokality / Tišňovská televize / kabelové systémy / žádost o souhlas s přerušením vysílání
- Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje
provozovateli Nej Kanál s.r.o., IČ: 02738252, se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148
00 Praha 4, souhlas s přerušením vysílání televizního programu Tišnovská televize (logo
TTV) šířeného prostřednictvím kabelových systémů v k.ú. Tišnov (767379), okres Brnovenkov, na základě licence č.j. RRTV/2363/2015-zem, spis. zn. 2015/537/zem/Bri, ze dne
21. července 2015, a to na dobu určitou od 1. dubna 2021 na dobu 12 měsíců, tj. do 31.
března 2022, v rozsahu dle žádosti ze dne 10. února 2021, č.j. RRTV/2576/2021-vra.
12-0-0
20 RRTV/2021/74/smu: Kanál Naživo s.r.o. / Naživo / TV / vysílače / žádost o předchozí
souhlas s přerušením vysílání programu
- Rada uděluje provozovateli, Kanál Naživo s.r.o., IČ: 08051712, se sídlem: Dlouhá
730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č.
231/2001 Sb., souhlas s přerušením celoplošného zemského digitálního televizního
vysílání programu Naživo, šířeného prostřednictvím vysílačů (licence sp. zn.
RRTV/2020/837/rap, č.j. RRTV/15344/2020-rap ze dne 19. listopadu 2032),od 20. ledna
2021 po dobu šesti měsíců, a to v rozsahu žádosti doručené pod č.j. RRTV/2520/2021vra dne 8. února 2021.
12-0-0
21 RRTV/2021/105/zem: Různí provozovatelé televizního vysílání - přehled doručených
oznámení 4/2021
- 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 Global
šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. RRTV/1317/2021-fia, spis. zn.:
RRTV/2021/02/fia, ze dne 26. ledna 2021, a to dne 17. února 2021, dle podání doručeného
dne 4. února 2021 pod č.j. RRTV/2417/2021-vra.
12-0-0
- 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 programů Polsat Comedy
Central Extra, spis. zn. RRTV/2020/896/fia; Paramount Channel Polska, spis. zn.
RRTV/2020/899/fia; Comedy Central Polska, spis. zn. RRTV/2020/900/fia, šířených

prostřednictvím družice na základě licencí ze dne 22. prosince 2020, a to dne 1. března
2021, dle podání doručeného dne 15. února 2021 pod č.j. RRTV/2876/2021-vra.
12-0-0
- Rada se seznámila s jedním oznámením.
12-0-0
22 RRTV/2021/87/jam: Různí provozovatelé / Souhrn podání 04/2021 rozhlas
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/766/2021vra ohledně pořadu 20 minut Radiožurnálu ze dne 13. 1. 2021, stížností č. j.
RRTV/535/2021-vra na moderátora Luboše Xavera Veselého a stížností č.j.
RRTV/1370/2021-vra na pořad 20 minut Radiožurnálu ze dne 18. 1. 2021.
12-0-0
- 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 20 minut Radiožurnálu dne 13. 1.
2021 od 17:05 hod. na programu Český rozhlas Radiožurnál (č. j. RRTV/766/2021-vra),
že věc odkládá.
10-0-2
- 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 působením moderátora Luboše Xavera Veselého na
programu Český rozhlas (č. j. RRTV/535/2021-vra), že věc odkládá.
11-0-1
- 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 20 minut Radiožurnálu dne 18. 1.
2021 od 17:05 hod. na programu Český rozhlas Radiožurnál (č. j. RRTV/1370/2021-vra),
že věc odkládá.
10-0-2
23 RRTV/2021/107/onz: Souhrn podání AO 4/2021 (20 podání)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k obsahu
televizních programů doručenými od 29. ledna do 12. února 2021: FTV Prima, spol. s r.o.
/ Prima - Slunečná (75), 28. 1. 2021 od 20:18 hod; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - Show
Jana Krause, 10. 2. 2021 od 21:40 hod; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima MAX - Ten pravý,
ta pravá?, 29. 1. 2021 od 12:41 hod; Česká televize / ČT24 - Otázky Václava Moravce,
31. 1. 2021 od 12:00 hod (3 podání); Televizní reklama na Hanáckou vodku; Různí
provozovatelé / zpravodajství o očkování proti covid-19; Česká televize / ČT24 - Otázky
Václava Moravce, 31. 1. 2021 od 13:05 hod; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - Hlavní zprávy
- rozhovor s Lenkou Zlámalovou, 4. 2. 2021 od 19:00 hod; Televizní reklama na Karpal
Akut mast; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL - Temné síly, 5. 2. 2021 od 20:15 hod;
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - Show Jana Krause, 3. 2. 2021 od 21:40 hod; DONEAL,
s.r.o. / JOJ Cinema - Tankový prapor, 24. 1. 2021 od 11:25 hod; Česká televize / sportovní

vysílání; Česká televize / ČT1 - Události v regionech - Slovensko bude nově vyžadovat
karanténu, 10. 2. 2021 od 18:12 hod; Česká televize / ČT sport - Studio fotbal: Extra reportáž o ukrajinském hráči Maksymu Talovierovi, 4. 2. 2021 od 16:56 hod; Česká
televize / ČT24 - přerušení živého přenosu jednání PS PČR, 11. 2. 2021 v 19:00 hod;
Česká televize / ČT1 - Události - rozhovor s Petrem Fialou, 11. 2. 2021 od 19:05 hod;
Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov - Rychlá hra.
12-0-0
- 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, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 32 odst.
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 28. ledna 2021 od 20:18
hodin na programu Prima odvysílal seriál Slunečná (75), který obsahoval vulgarismy či
nadávky „svině“ (0:20:03, 0:54:59, 0:59:44, 1:20:24 hodin od začátku záznamu), „hajzle“
(0:21:30), „hajzlík“ (0:42:05), „debil“ (0:45:55), „kurva“ (0:59:38), „děvka“ (0:59:39,
0:59:43), „kráva blbá“ (0:59:58), několikanásobný výskyt výrazů „ty vole“, „blbec“ aj., 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.
11-0-1
- 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, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 32 odst.
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 10. února 2021 od 21:40
hodin na programu Prima odvysílal pořad Show Jana Krause, který obsahoval vulgarismy
„serete“ (10:33 minut od začátku záznamu), „srát“ (10:37), „na piču“ (14:28, 14:32, 14:42,
14:53), 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.
11-0-1
- 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 snímku Ten pravý, ta pravá?, 29. 1. 2021
od 12:41 hod na programu Prima MAX, že věc odkládá.
12-0-0
- 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, 31. 1.
2021 od 12:00 hodin na programu ČT24, že věc odkládá.
10-0-2

- 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 na Hanáckou vodku, premiérově 1. 12. 2020 od 17:35:49 hodin na programu
NOVA, že věc odkládá.
12-0-0
- 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 zpráv o očkování v televizním vysílání, že
věc odkládá.
12-0-0
- 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, 31. 1.
2021 od 13:05 hodin na programu ČT24, že věc odkládá.
12-0-0
- 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 rozhovoru s Lenkou Zlámalovou v pořadu
Hlavní zprávy, 4. 2. 2021 od 19:00 hodin na programu Prima, že věc odkládá.
12-0-0
- 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, ve věci obchodního sdělení/označení
sponzora Karpal Akut odvysílaného dne 4. 2. 2021 od 21:49:04 hodin na programu NOVA,
že věc odkládá.
12-0-0
- 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 snímku Temné síly, 5. 2. 2021 od 20:15 hod
na programu Prima COOL, že věc odkládá.
12-0-0
- 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 Show Jana Krause, 3. 2. 2021 od
21:40 hodin na programu Prima, že věc odkládá.
12-0-0
- 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 snímku Tankový prapor, 24. 1. 2021 od
11:25 hod a 25. 1. 2021 od 16:50 hod na programu JOJ Cinema, 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 používáním výrazu národní tým 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 odvysíláním příspěvku Slovensko bude nově vyžadovat
karanténu v pořadu Události v regionech, 10. 2. 2021 od 18:12 hod na programu ČT1, že
věc odkládá.
12-0-0
- 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 příspěvku o ukrajinském hráči Maksymu
Talovierovi v pořadu Studio fotbal: Extra, 4. 2. 2021 od 16:56 hod na programu ČT sport,
že věc odkládá.
12-0-0
- 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 přerušením vysílání živého přenosu jednání PS PČR,
11. 2. 2021 v 19:00 hod na programu ČT24, že věc odkládá.
11-0-1
- 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 rozhovoru s Petrem Fialou v pořadu
Události, 11. 2. 2021 od 19:05 hod na programu ČT1, že věc odkládá.
11-0-1
24 RRTV/2021/119/chu: PRAHA TV s.r.o. / PRAHA TV - Středočeské noviny 28. 9., 5. 10.,
12. 10., 19. 10. a 26. 10. 2020
- Rada se seznámila s analýzou pořadů Středočeské noviny, odvysílaných 28. září 2020
a 5., 12., 19. a 26. října 2020 na programu PRAHA TV provozovatele PRAHA TV s.r.o.
12-0-0
- 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 PRAHA TV s.r.o., IČ: 25830937,
Vinohradská 1597/174, Praha, PSČ 130 00, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním reportáže Hejtmanka úřadovala ve Slaném v rámci
pořadu Středočeské noviny, premiérově dne 28. září 2020 od 17:44 hodin, dopustil
porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech
bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu
jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory
nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení
v politickém a společenském životě. Reportáž měla podobu prezentace hejtmanky
Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO 2011), a to bez zjevné zpravodajské hodnoty.
Hejtmanka v reportáži dostala poměrně značný prostor, v němž hovořila o nijak
nedoložených poděkováních a přáních lidí, aby (myšleno současné vedení kraje)
pokračovali, protože se mnoho věcí podařilo, přičemž jakékoliv opoziční postoje byly zcela
potlačeny. Lze tak konstatovat, že odvysíláním dané reportáže provozovatel zvýhodnil
politické hnutí ANO 2011, za nějž Jaroslava Pokorná Jermanová kandidovala ve volbách
do zastupitelstev krajů a Senátu PČR v roce 2020. Pořad byl na programu PRAHA TV
vysílán opakovaně ve dnech 28. září až 5. října 2020, tedy v týdnu, kdy proběhly volby do
krajských zastupitelstev (2. a 3. října 2020). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne
doručení upozornění.
11-0-1
25 RRTV/2021/100/onz: TV MORAVA/TV MORAVA, s.r.o./Analýza pořadu Náš kraj, 28. 9.,
5. 10., 12. 10., 19. 10. a 26. 10. 2020
- Rada se seznámila s analýzou pořadu Náš kraj, odvysílaného ve dnech 28. 9., 5. 10.,
12. 10., 19. 10. a 26. 10. 2020 na programu TV MORAVA provozovatele TV MORAVA,
s.r.o.
12-0-0
- 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 Náš kraj na programu TV MORAVA,
že věc odkládá.
12-0-0
26 RRTV/2021/114/tic: Televize Přerov s.r.o./Televize Přerov - analýza pořadu Události z
kraje, 11. 9., 18. 9., 25. 9. a 2. 10 2020
- Rada se seznámila s analýzou pořadu Události z kraje, ze dnů 11. 9., 18. 9., 25. 9. a 2.
10 2020, vysílaného na programu Televize Přerov provozovatele Televize Přerov s.r.o.

12-0-0
- 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 z kraje, premiérově ve
dnech 11. 9., 18. 9., 25. 9. a 2. 10 2020 na programu Televize Přerov, že věc odkládá.
12-0-0
27 RRTV/2021/115/tic: J.D.Production, s.r.o./Regionální televize TVS – analýza pořadu
Magazín Zlínský kraj, 24. 10., 31. 10. a 7. 11. 2020
- Rada se seznámila s analýzou pořadu Magazín Zlínský kraj, ze dnů 24. 10., 31. 10. a 7.
11. 2020, vysílaného na programu Regionální televize TVS provozovatele J.D.Production,
s.r.o.
12-0-0
- 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 J.D.Production, s.r.o, IČ 25592939, sídlem Palackého
náměstí 293, Uherské Hradiště, PSČ 68601, o podání vysvětlení, z jakého důvodu v rámci
reportáže s názvem Nemocnice a sociální služby jsou na devadesáti procentech kapacity,
odvysílané jako součást zpravodajské relace Magazín Zlínský kraj, premiérově dne 31.
října 2020 od 13:00 hodin na programu Regionální televize TVS, divákům
nezprostředkoval také stanovisko vlády či státní správy k otázce nařízení pracovní
povinnosti pro mediky a ambulantní speciality, a vycházel výhradně z tiskové zprávy, v
rámci které hejtman Zlínského kraje, Jiří Čunek, prezentoval postoj, který byl k postupu
vlády jednoznačně kritický, a diváci si tak na základě zhlédnutí příspěvku neměli možnost
vytvořit na danou problematiku svůj vlastní nezávislý názor. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
28 RRTV/2021/118/chu: ZAK TV s.r.o. / Televize ZAK (TV ZAK) – analýza pořadů Jak žije
Plzeňský kraj a Jak žije Karlovarský kraj
- Rada se seznámila s analýzou pořadů Jak žije Plzeňský kraj, odvysílaných 3., 10., 17. a
24. září a 1. října 2020 na programu Televize ZAK (TV ZAK) a pořadů Jak žije Karlovarský
kraj odvysílaných 1., 8., 15. 22. a 29. září 2020 na programu Televize ZAK (TV ZAK)
provozovatele ZAK TV s.r.o.
12-0-0
- 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 provozovatele vysílání ZAK TV s.r.o., IČ 64835669, sídlem
Prokopova 166/26, 301 00 Plzeň, o podání vysvětlení, jakým způsobem uplatňuje svoji
redakční odpovědnost coby provozovatel televizního vysílání programu Televize ZAK (TV
ZAK), když dle článku 2 odst. 2 Smlouvy o poskytnutí vysílacího času a výrobě
programového obsahu (zpravodajské pořady a reklamní spoty) uzavřené dne 17. prosince
2020 mezi provozovatelem vysílání a Plzeňským krajem (jako objednatelem díla), se
zavazuje poskytnout objednateli jedenkrát týdně v období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
vysílací čas v ZAK TV v rozsahu 4 minut v každé 30minutové smyčce odvysílané po dobu
jednoho dne vysílání ZAK TV pro účely vysílání televizního zpravodajského a

informačního pořadu o životě v Plzeňském kraji s názvem „Jak žije Plzeňský kraj“ a dle
článku 2 odst. 5 téže smlouvy tyto pořady a reklamní spoty objednateli dodává k
odsouhlasení elektronickou cestou nejpozději v den plánovaného vysílání do 10 hodin.
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) 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 vysílání ZAK TV s.r.o., IČ 64835669, sídlem
Prokopova 166/26, 301 00 Plzeň, o podání vysvětlení, jakým způsobem uplatňuje svoji
redakční odpovědnost coby provozovatel televizního vysílání programu Televize ZAK (TV
ZAK), když dle článku 3 odst. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. května 2012 (evidenční
číslo 225/2012) mezi provozovatelem vysílání a Karlovarským krajem (jako objednatelem
díla), objednatel vždy sdělí zhotoviteli požadavky na výsledné dílo a dle článku 3 odst. 3
téže smlouvy pověřený pracovník objednatele kontroluje vyrobené dílo, zadává
požadavky na provedení korektur a schvaluje finální verzi díla. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
29 RRTV/2021/101/onz: Jihočeská televize (JTV)/JTV a.s./Analýza pořadu U nás v kraji,
28. 8., 4. 9., 25. 9. a 2. 10. 2020
- Rada se seznámila s analýzou pořadu U nás v kraji, odvysílaného ve dnech 28. 8., 4. 9.,
25. 9. a 2. 10. 2020 na programu Jihočeská televize (JTV) provozovatele JTV a.s.
12-0-0
- 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 JTV a.s., IČ: 25156527, sídlem
Křižíkova 1696, České Budějovice 6, PSČ 370 01, na porušení ustanovení § 31 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním pořadu U nás v kraji, dne 2. října 2020 od
17:12 hodin na programu Jihočeská televize ("JTV"), dopustil porušení povinnosti zajistit,
aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a
vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována
žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin
veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském
životě. Pořad obsahoval reportáž o hospodaření Jihočeského kraje, v níž byla
jednostranně zvýhodněna tehdejší vládnoucí koalice v Jihočeském kraji. Jediným mluvčím
v příspěvku byl radní Antonín Krák (ČSSD). Reportáž byla vůči vedení kraje nekritická,
redaktoři akcentovali bezchybné hospodaření kraje v uplynulém volebním období a
divákům nezprostředkovali jiné politické názory, např. stanovisko opozice. Pořad byl na
programu JTV vysílán každou půl hodinu ve dnech, kdy probíhaly volby do krajských
zastupitelstev (2. a 3. 10. 2020). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
10-0-2
- 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 provozovatele vysílání JTV a.s., sídlem Křižíkova 1696, České
Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČ: 25156527, o podání vysvětlení, jakým
způsobem uplatňuje svoji redakční odpovědnost coby provozovatel televizního vysílání

programu Jihočeská televize ("JTV"), když dle článku 4 Smlouvy o poskytnutí vysílacího
času a výrobě programového obsahu č. SON/KHEJ/086/20, uzavřené dne 22. dubna 2020
mezi provozovatelem vysílání a Jihočeským krajem (jako objednatelem díla), objednatel
postupně předává zhotoviteli podklady nezbytné k vytvoření jednotlivých děl a vždy mu v
konkrétním případě sdělí požadavky na výsledné dílo, zhotoviteli prostřednictvím
pověřeného pracovníka dodává témata pro jednotlivá díla, kontroluje vyrobená díla,
zadává požadavky na provedení korektur a schvaluje finální verzi jednotlivých děl, a když
se dle odst. 4 „hotovitel zavazuje, že pověřenému pracovníkovi objednatele předvede
hotová díla s dostatečným předstihem ještě před jejich uvedením ve vysílání a odstraní
případné chyby, na které bude pověřeným pracovníkem objednatele upozorněn“. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-1
30 RRTV/2021/116/tic: VČTV s.r.o./V1 – analýza pořadů Expres Královéhradeckého kraje
(9. 10., 16. 10., 23. 10. a 30. 10. 2020) a Expres Pardubického kraje (15. 10., 22. 10., 29.
10. a 5. 11. 2020)
- Rada se seznámila s analýzou pořadů Expres Královéhradeckého kraje, ze dnů 9. 10.,
16. 10., 23. 10. a 30. 10. 2020, a Expres Pardubického kraje, ze dnů 15. 10., 22. 10., 29.
10. a 5. 11. 2020, vysílaných na programu V1 provozovatele VČTV s.r.o.
12-0-0
- 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 VČTV s.r.o., IČ 28846907, sídlem Semtín 80,
Pardubice, PSČ 53353, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na programu V1 v rámci
zpravodajského pořadu Expres Pardubického kraje, konkrétně v reportážích s názvem
Hotovo! Staronová koalice podepsala smlouvu, ze dne 15. října 2020 od 18:36 hodin, a
Prioritou nové koalice je zdravotnictví ze dne 29. října 2020 od 18:36 hodin,
nezprostředkoval divákům vyjádření opozičních zastupitelů Pardubického kraje (zejména
pak představitelů hnutí ANO, které získalo nejvyšší počet hlasů v krajských volbách) k
okolnostem povolebního vyjednávání a k otázce sestavování krajského rozpočtu, tak, aby
diváci o referovaném dění získali ucelený obraz a mohli si na základě zhlédnutých
příspěvků vytvořit na danou problematiku svůj vlastní nezávislý názor. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
- 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 VČTV s.r.o., IČ 28846907, sídlem Semtín 80,
Pardubice, PSČ 53353, o podání vysvětlení, jakým způsobem zajišťuje ve vysílání
programu V1 dodržování povinnosti dle ustanovení § 53 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb.,
tedy povinnosti, že nelze sponzorovat zpravodajské a politicko-publicistické pořady, když
dle „Smlouvy č. DS2019/05563 o partnerství v oblasti propagace a reklamy“, uzavřené
mezi Královehradeckým krajem (jako objednatelem) a provozovatelem vysílání (jako
poskytovatelem) se provozovatel vysílání zavazuje za úplatu zajistit propagaci objednatele
ve vysílání programu V1 a zařadit do vysílání sponzorský vzkaz „sponzor programu“ či
„sponzor pořadu“, a dále jaké povahy jsou propagační spoty a licenční práva na pořad
Expres Královéhradeckého kraje, který je vysílán na programu V1, a jakým způsobem ve
vztahu k pořadu Expres Královéhradeckého kraje uplatňuje svoji redakční odpovědnost.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0

31 RRTV/2021/102/onz: rtm plus Liberecko/Liberecká TV, s.r.o./Analýza pořadu Krajský
magazín, 7. 10., 14. 10., 28. 10. a 5. 11. 2020
- Rada se seznámila s analýzou pořadu Krajský magazín, odvysílaného ve dnech 7. 10.,
14. 10., 28. 10. a 5. 11. 2020 na programu rtm plus Liberecko provozovatele Liberecká
TV, s.r.o.
11-0-0
- 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 provozovatele vysílání Liberecká TV s.r.o., sídlem Mrštíkova 399/2a,
460 02 Liberec III-Jeřáb, IČ: 02168987, o podání vysvětlení, jakým způsobem uplatňuje
svoji redakční odpovědnost coby provozovatel televizního vysílání programu rtm plus
Liberecko, když dle článku III. Smlouvy o dílo č. OLP/5628/2019, uzavřené dne 14. ledna
2020 mezi provozovatelem vysílání a Libereckým krajem (jako objednatelem díla), se
provozovatel vysílání jakožto zhotovitel zavazuje předložit objednateli ke kontrole a k
připomínkám koncept každého videozáznamu pořadu Krajský magazín a dalších
zpravodajsko-publicistických pořadů, a to nejpozději 8 hodin před jeho odvysíláním, kdy
objednatel na konceptu posuzuje jeho finální zpracování (struktura pořadu/spotu,
ozvučení, ilustrace, natočení apod.), sděluje zhotoviteli své připomínky, které je zhotovitel
povinen akceptovat a následně znovu předložit objednateli koncept ke kontrole a k
připomínkám, a když dle odst. 4 článku III. „zhotovitel není oprávněn odvysílat pořad/spot
dříve, než jej objednatel schválí postupem dle předchozího odstavce“. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
32 RRTV/2021/103/onz: regionalnitelevize.cz/Regionální televize CZ s.r.o./Analýza
pořadu Magazín Moravskoslezského kraje, 1. 9., 11. 9., 18. 9., 22. 9. a 29. 9. 2020
- Rada se seznámila s analýzou pořadu Magazín Moravskoslezského kraje, odvysílaného
ve dnech 1. 9., 11. 9., 18. 9., 22. 9. a 29. 9. 2020 na programu regionalnitelevize.cz
provozovatele Regionální televize CZ s.r.o.
12-0-0
- 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 Magazín Moravskoslezského kraje
na programu regionalnitelevize.cz, že věc odkládá.
11-0-0
33 RRTV/2021/122/nej: Československá filmová společnost, s.r.o. - analýza CS Film,
4.12.2020.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu CS Film
provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o. ze dne 4. prosince 2020,
časového úseku 10.00 - 22.00 hodin.
12-0-0
- 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 provozovatele vysílání Československá filmová společnost, s.r.o.,

IČ: 27168425, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, o podání
vysvětlení k vysílání programu CS Film ze dne 4. prosince 2020, kdy měl být dle znění
licenčních podmínek v úseku 10.00 - 11.00 hodin vysílán tzv. mini obsah, zaměřený na
dětského diváka, přičemž ve skutečnosti bylo od 10.15 hodin zařazeno filmové drama
Pomocník, zatímco dětský animovaný seriál byl zařazen až ve večerním vysílání, pro které
licenční podmínky vysílání dětského tzv. mini obsahu nepředpokládají. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
34 RRTV/2021/20/vhu: Kvóty pro evropská díla 2020
- Rada se seznámila s naplňováním požadavků na zastoupení evropské tvorby ve vysílání
provozovatelů celoplošného televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů,
provozovatelů televizního vysílání prostřednictvím družice, prostřednictvím kabelových
rozvodů a prostřednictvím zvláštních přenosových systémů v roce 2020.
12-0-0
- 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 na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele Magical roof s.r.o., IČ 04899784, sídlem Václavské náměstí
831/21, 11000, Praha 1 - Nové Město, o podání vysvětlení k údajům, jimiž dokládá
zastoupení evropských děl ve vysílání programu JOJ Family v roce 2020, konkrétně, proč
jako česká díla vykazuje pouze tituly Svatba upírů, Ještě větší blbec než jsme doufali a IQ
TAXI a uvádí, že česká díla byla zastoupena pouze 1, 11 % z celkového vysílacího času,
a proč jako česká díla nejsou vykázány odvysílané pořady Tři chlapi na cestách, Páni
Edisoni, Mladé víno, My tři a pes z Pětipes, Chobotnice z II. patra a další. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-1
- 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 na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele POLAR televize Ostrava s.r.o., IČ 25859838, sídlem Boleslavova
710/19, 70900, Ostrava, o podání vysvětlení k podání, jímž se vyjádřil k plnění povinností
stanovených §§ 42 - 47 zákona č. 231/2001 Sb. na programu POLAR v roce 2020,
konkrétně k neplnění zákonného požadavku na zastoupení evropských nezávislých děl ve
vysílání a k faktu, že neeviduje, resp. že neposkytl přehledy odvysílaných evropských děl
v roce 2020. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
10-0-2
- 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 FASHION s.r.o., IČ 01897845, sídlem
Thámova 166, 18600, Praha, na porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č.
231/2001 Sb., neboť provozovatel na výzvu Rady nepředložil údaje o počtu a délce
vysílaných evropských děl včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, údaje o počtu a
délce vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace
těchto děl a jejich výrobců, popřípadě doklady, které prokazují, že vynaložil nejméně 10 %
svého programového rozpočtu na výrobu nebo nákup evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci, včetně identifikace výrobců těchto děl, seznamy vysílaných
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž výroby neuplynulo více než 5
let, a údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl, a to vše za rok 2020 k televiznímu

programu FASHION TV (Czech & Slovak). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 20 dní ode
dne doručení tohoto upozornění.
10-0-2
- 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 PRODUKCE DAKR, s.r.o., IČ
28696921, sídlem Obchodní 41, 43401, Most - Velebudice, na porušení § 47 odst. 1 písm.
a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel na výzvu Rady nepředložil údaje
o počtu a délce vysílaných evropských děl včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců,
údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně
identifikace těchto děl a jejich výrobců, popřípadě doklady, které prokazují, že vynaložil
nejméně 10 % svého programového rozpočtu na výrobu nebo nákup evropských děl
vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace výrobců těchto děl, seznamy
vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž výroby neuplynulo
více než 5 let, a údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl, a to vše za rok 2020 k
televiznímu programu TV DAKR. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 20 dní ode dne doručení
tohoto upozornění.
10-0-2
- 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 na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatelku Janu Peterkovou, IČ 16893085, sídlem Křenovice 106, Dubné,
37384, o podání vysvětlení k podání, jímž dokládala plnění povinností stanovených §§ 42
- 47 zákona č. 231/2001 Sb. na programu TV NATURA v roce 2020, konkrétně k údaji o
procentuálním zastoupení evropských děl na celkovém časovém rozsahu vysílání, které
mělo činilo 18,58 %, přestože z tabulkového přehledu plyne, že česká tvorba, resp. tedy
tvorba evropská, byla ve vysílání zastoupena s naprostou převahou (7075,36 hodin). Dále
Rada žádá o vysvětlení k údaji o celkovém časovém rozsahu evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci, který měl činit pouze 20,55 hodin, resp. 0,24 %, když v tabulkovém
přehledu v kolonce „odvysílaná díla nezávislých výrobců na počet hodin“ figuruje údaj
1593,76 hodin. A rovněž Rada žádá o vysvětlení k údaji v kolonce „která z evropských děl
vyrobených nezávislými výrobci byla mladší 5 let“, kde je uvedeno: „8689,67 hodin, tj. 100
%“, což by znamenalo, že veškerý odvysílaný obsah v daném roce byla evropská
nezávislá tvorba mladší 5 let. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
11-0-1
- 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 na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele O2 TV s.r.o., IČ: 03998380, sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha
4, 140 00, o podání vysvětlení k podání, jímž dokládal plnění povinností stanovených §§
42 - 47 zákona č. 231/2001 Sb. na programech O2 Sport, O2 Sport2, O2 Sport3, O2
Sport4, O2 Sport5, O2 Sport6, O2 TV Fotbal, O2 TV Tenis, O2 TV FREE, Orange Sport,
Orange Sport 2, Orange Sport 3, Orange Sport 4 v roce 2020, konkrétně ke skutečnosti,
že ve výkazu jsou zmíněny pouze tři z programů provozovatele, a údaje s nimi související
jsou nesrozumitelné a neprůkazné. Na jedné straně provozovatel u těchto programů uvádí
nezanedbatelné zastoupení evropských děl (O2 Sport 28,26 %, O2 Fotbal 25 %, O2 Tenis
16, 8 %), na straně druhé konstatoval, že na programech s ohledem na jejich charakter
nebyla evropská díla zařazována. Rada žádá provozovatele, aby v rámci podaného

vysvětlení doplnil údaje ke všem licencovaným programům a aby rozpory v údajích
vysvětlil a opravil. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy
11-0-1
35 RRTV/2021/109/hli: SYSTEMATICKÝ MONITORING HLASITOSTI OBCHODNÍCH
SDĚLENÍ na programu RELAX ze dne 30. ledna 2021, 20:00 – 22:00 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s výsledky systematického
monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu RELAX provozovatele TP Pohoda
s.r.o. ze dne 30. ledna 2021, 20:00 - 22:00 hodin.
12-0-0
36 RRTV/2021/110/hli: ANALÝZA OBCHODNÍCH SDĚLENÍ – LISTOPAD 2020
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc listopad 2020.
12-0-0
- 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 zadavatele, společnost eMarkest, s.r.o., IČ
24272973, se sídlem Domažlická 1232/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, o podání vysvětlení
ohledně obchodního sdělení / oznámení sponzora pořadu s motivem „Proerecta SHOT“,
které bylo odvysíláno dne 18. listopadu 2020 v čase 22:56:30 hodin na programu O
(Óčko). Rada žádá o informaci, o jakou kategorii produktu se jedná v případě produktu
Proerecta SHOT, který byl v rámci předmětného obchodního sdělení propagován. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.
11-0-0
- Rada žádá Státní ústav pro kontrolu léčiv o stanovisko ve věci produktu Golanil Junior,
který byl propagován v rámci obchodního sdělení / teleshoppingu Soukup Shop,
odvysílaného dne 3. listopadu 2020 v čase 14:18:25 hodin na programu Televize
Barrandov.
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 TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, sídlem
Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 70800, na porušení § 49 odst. 1 písm. c) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 28. listopadu 2020 v čase 15:57:01 hodin
na programu RELAX odvysílal obchodní sdělení / oznámení sponzora pořadu s motivem
ErosStar.cz, čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických
služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na
podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do
22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
11-0-1
37 RRTV/2020/512/loj: Seznam.cz TV, s.r.o. audiopopisy - následný monitoring plnění
povinnosti dle § 32 odst. 2
Rada se seznámila s výsledky monitoringu naplňování ust. § 32 odst. 2 zákona č.
231/2001 Sb., konkrétně povinnosti zpřístupňovat pořady pro osoby se zrakovým
postižením, provozovatelem Seznam.cz TV, s.r.o. v rámci programu Seznam.cz TV v
období od 8. 9. 2020 do 8. 11. 2020.

12-0-0
38 RRTV/2020/919/loj: Telly s.r.o._absence skrytých titulků_podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele převzatého vysílání TELLY s.
r. o. k šíření titulků pro osoby se sluchovým postižením prostřednictvím satelitního vysílání,
resp. k otázce, zda tento provozovatel důsledně šíří titulky pro osoby se sluchovým
postižením prostřednictvím satelitního vysílání u všech televizních programů, které tuto
službu divákům poskytují.
12-0-0
39 RRTV/2021/88/kus: Česká televize - ČT1 - 2.1.2021 od 20:05 hod. - Vlastníci vulgarismy - reakce na upozornění
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na
hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na upozornění na porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 2. ledna 2021
odvysílal od 20:05 hodin na programu ČT1 pořad Vlastníci, který obsahoval vulgarismy a
nadávky.
12-0-0
40 RRTV/2020/907/rud: Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ve věci pořadu
Výměna manželek
- Rada se seznámila se závěrečným stanoviskem veřejného ochránce práv ohledně
postupu Rady při uplatňování dohledových opatření nad vysíláním televizního pořadu
Výměna manželek.
12-0-0
- Rada schvaluje návrh odpovědi veřejnému ochránci práv na závěrečné stanovisko
ohledně postupu Rady při uplatňování dohledových opatření nad vysíláním televizního
pořadu Výměna manželek.
12-0-0
41 RRTV/2020/949/kus: XTV s.r.o. - X Talk - Zdeněk Pohlreich - smluvní ujednání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální služby
na vyžádání XTV, umístěné na internetové adrese www.xtv.cz, společnost XTV s.r.o., IČ
05007780, sídlem Lidická 291/40, Praha 5, PSČ 150 00, na základě jakých smluvních
ujednání či jiných dohod byl realizován rozhovor se Zdeňkem Pohlreichem, v rámci pořadu
X Talk, zveřejněného na internetových stránkách služby dne 16. listopadu 2020 a dále, na
jaké bázi v rámci pořadu X Talk spolupracuje s provozovatelem platformy Pohlreich rozvoz
(www.pohlreich-rozvoz.cz), příp. One menu (www.onemenu.cz).
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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, 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 umístěním produktu v rámci rozhovoru se
Zdeňkem Pohlreichem, v pořadu X Talk, zveřejněného na internetových stránkách
www.xtv.cz dne 16. listopadu 2020, že věc odkládá.
12-0-0
42 RRTV/2020/962/fej: Evropské kvóty/avmsnv/2020
- Rada se seznámila s plněním podílu evropské tvorby v katalogu audiovizuální mediální
služby na vyžádání ve smyslu § 7 zákona č. 132/2010 Sb. za rok 2020.

12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání Kuki Kino,
umístěné na internetové adrese www.kuki.cz a NETBOX (R) Kino, šířené prostřednictvím
kabelových rozvodů, společnost SMART Čomp. a.s., IČ 25517767, se sídlem Kubíčkova
1115, Brno, PSČ 635 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu
o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
9-0-2
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Videačesky.cz,
umístěné na internetové adrese www.videacesky.cz, společnost Mladá fronta a.s., IČ
49240315, se sídlem Mezi vodami 1952, Praha, PSČ 143 00, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1,
2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
10-0-2
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Internetová
televize, umístěné na internetové adrese www.obbod.cz, společnost OBBOD s.r.o., IČ
05146232, se sídlem Široká 56, Praha, PSČ 110 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu
nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
10-0-2
- Rada provádí výmaz služeb CS Mini / www.csmini.cz a Portál CS Film / www.csfilm.cz
poskytované subjektem Československá filmová společnost s.r.o., IČ: 27168425, se
sídlem Václavské nám. 831/21, Praha 1, PSČ 113 60, z Evidence poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
12-0-0
- Rada provádí výmaz služeb TVportály / www.tvportaly.cz , Infoportály /
www.infoportaly.cz a TV Medicina / www.tvmedicina.cz poskytované subjektem POLAR
televize Ostrava, s.r.o., IČ: 25859838, se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Boleslavova
710/19, PSČ 709 00, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání.
12-0-0
- Rada provádí výmaz služby B-TV poskytovatele AIDEM Vyšší odborná škola televizní
Brno a. s. v likvidaci, IČ: 27695964, se sídlem v Brně, Vídeňská 51/122, PSČ 619 00, z
Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
12-0-0

43 RRTV/2021/137/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1/Reportéři ČT, reportáž Šlechtična z
bulváru/2.3.2020/od 22:00 hodin
- Rada se seznámila s podáními č. j. RRTV/2021/3035-vra a č. j. RRTV/2021/3034-vra ve
věci reportáže Šlechtična z bulváru odvysílané v rámci pořadu Reportéři ČT dne 2. března
2020 od 22:00 hodin na programu ČT1.
12-0-0
Ověřovatel: Bartoš

