Zápis z 21. zasedání 2019, konaného dne 17. 12. 2019
Přítomni: Bezouška, Jakl, Jaklová, Jehlička, Kasalová, Krejčí, Nastoupilová, Novák, Mencl,
Petrov, Poledníček, Šincl, Zvěřinová
Omluveni:
Ověřovatel: Bartoš

1. RRTV/2019/880/bla: Schválení programu 21. zasedání 2019
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
12-0-0
2. RRTV/2019/869/zem: PK 62, a.s. / TV / LEO TV GOLD / kabelové systémy / řízení o
udělení licence / nařízené ústní jednání dne 17. prosince 2019, 13:30 - 13:40 h
- Rada uděluje společnosti PK 62, a.s., IČ 262 11 416, se sídlem Bohdalecká 1420/6,
Michle, 101 00 Praha 10, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení
(název) programu: LEO TV GOLD; základní programová specifikace: Tematický program
pro dospělé; územní rozsah vysílání: Česká republika: katastrální území České republiky
podle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými
průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a všechny
okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění.; hlavní
jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti
doručené Radě dne 6. prosince 2019 pod č.j. RRTV/14474/2019-vra.
12-0-1
3. RRTV/2019/844/vis: Vysílání ČT24 30. října 2019 v úseku 10-22 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou vysílání programu
ČT24 provozovatele Česká televize dne 30. října 2019 v úseku od 10:00 hodin do 22:00
hodin.
13-0-0
4. RRTV/2019/853/tic: O2 TV s.r.o. / analýza kontinuálního záznamu vysílání programu
Orange Sport ze dne 21. října 2019 v časovém úseku od 11:00 do 23:00 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního
záznamu vysílání programu Orange Sport provozovatele O2 TV s.r.o. ze dne 21. října
2019 v časovém úseku od 11:00 do 23:00 hodin.
13-0-0
- 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 O2 TV s.r.o., IČ 03998380, sídlem Za
Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 14000, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje
podmínky licence programu Orange Sport (licence udělená rozhodnutím č. j.
RRTV/14202/2018-zem, ze dne 17. července 2018, sp. zn. 2018/541/zem), resp.
deklarovaný hlavní jazyk vysílání, kterým je čeština, vzhledem ke skutečnosti, že ve
vysílání programu dne 21. října 2019 v časovém úseku od 11:00 do 23:00 hodin
převládala slovenština, a to zejména na úrovni selfpromotion, programových předělů a
obchodních sdělení, vysílaných výhradně ve slovenském jazyce. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
13-0-0

- 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 O2 TV s.r.o., IČ 03998380,
sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 14000, na porušení ustanovení § 32 odst. 1
písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě neoznámil zahájení
vysílání programu Orange Sport (licence udělená rozhodnutím č. j. RRTV/14202/2018zem, ze dne 17. července 2018, sp. zn. 2018/541/zem). Rada stanovuje lhůtu k nápravě
15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
13-0-0
- 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 O2 TV s.r.o., IČ 03998380, sídlem Za
Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 14000, o podání vysvětlení, jakým způsobem umožňuje
divákům programu Orange Sport snadný, přímý a trvalý přístup k informacím dle
ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) - c) zákona č. 231/2001 Sb. (zveřejnění názvu
společnosti, jejího sídla, IČ, kontaktních údajů a informace, že orgánem dohledu nad
provozováním televizního vysílání je Rada). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30
dní ode dne doručení této výzvy.
13-0-0
- 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 O2 TV s.r.o., IČ 03998380, sídlem Za
Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 14000, o podání vysvětlení, na základě jakých
smluvních ujednání spolupracuje jakožto provozovatel vysílání programu Orange Sport
se společností Orange Slovensko, a.s., resp. jakým způsobem uplatňuje výkon své
redakční odpovědnosti, a to zejména s ohledem na skutečnost, že internetové stránky
programu Orange Sport odkazují na telekomunikační společnost Orange Slovensko, a.s.,
nikoli na společnost O2 TV s.r.o., která je držitelem licence k provozování televizního
vysílání programu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této výzvy.
13-0-0
- 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.), vyzývá dle § 7a odst. 4 a
5 zákona č. 40/1995 Sb. provozovatele vysílání O2 TV s.r.o., IČ 03998380, sídlem Za
Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 14000, který byl ve smyslu ustanovení § 1 odst. 7
zákona č. 40/1995 Sb. šiřitelem reklamy propagující sázkový portál Fortuna
(www.ifortuna.sk), odvysílané dne 21. října 2019 v časech 17:59 a 19:49 hodin na
programu Orange Sport, ke sdělení osoby, která si u něj šíření předmětné reklamy
objednala, a ke sdělení zadavatele a zpracovatele předmětného obchodního sdělení.
12-0-1
- 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 O2 TV s.r.o., IČ 03998380, sídlem Za
Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 14000, o podání vysvětlení ohledně povahy

sponzorských oznámení odvysílaných na programu Orange Sport dne 21. října 2019,
konkrétně sponzorů Heineken a PlayStation (např. v čase 11:36 hodin) a Mastercard a
Nissan (např. v čase 15:00 hodin), označených jako sponzor programu, zda se skutečně
jedná o oznámení sponzorů programu, či zda jde o oznámení sponzorů pořadu (utkání
UEFA Champions League), příp. jakým způsobem zajišťuje, aby byl typ sponzorského
oznámení pro diváky rozpoznatelný. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
12-0-1
5. RRTV/2019/854/tic: O2 TV s.r.o. / analýza kontinuálního záznamu vysílání programů
Orange Sport 2, Orange Sport 3 a Orange Sport 4 ze dne 21. října 2019 v časovém úseku
od 12:00 do 24:00 hodin
- 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 O2 TV s.r.o., IČ 03998380, sídlem Za
Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 14000, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě
doposud neoznámil zahájení vysílání programů Orange Sport 2 (licence udělená
rozhodnutím č. j. RRTV/14207/2018-zem, ze dne 17. července 2018, sp. zn.
2018/542/zem), Orange Sport 3 (licence udělená rozhodnutím č. j. RRTV/14208/2018zem, ze dne 17. července 2018, sp. zn. 2018/543/zem) a Orange Sport 4 (licence udělená
rozhodnutím č. j. RRTV/14209/2018-zem, ze dne 17. července 2018, sp. zn.
2018/544/zem), příp. zda vysílání jmenovaných programů ke dni 21. října 2019 vůbec
zahájil. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
13-0-0
- 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 O2 TV s.r.o., IČ 03998380, sídlem Za
Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 14000, o podání vysvětlení, z jakého důvodu
deklaroval, že dne 21. října 2019 na programech Orange Sport 2 (licence udělená
rozhodnutím č. j. RRTV/14207/2018-zem, ze dne 17. července 2018, sp. zn.
2018/542/zem), Orange Sport 3 (licence udělená rozhodnutím č. j. RRTV/14208/2018zem, ze dne 17. července 2018, sp. zn. 2018/543/zem) a Orange Sport 4 (licence udělená
rozhodnutím č. j. RRTV/14209/2018-zem, ze dne 17. července 2018, sp. zn.
2018/544/zem) vysílal pouze statické záběry bez zvukového obsahu („desky“), ačkoli dle
licenčních podmínek mají být programy v časovém rozsahu 24 hodin denně plněny
redakčním obsahem v podobě sportovních pořadů, a dále, jaký podíl redakčního obsahu
v podobě sportovních pořadů na jmenovaných programech vysílal v průběhu uplynulých
dvou měsíců. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
13-0-0
6. RRTV/2019/727/bur: KRIMINÁLKY 2019/rešerše kriminálních seriálů na celoplošných
programech/14.-20.1./18.-24.2/6.-12.5./10.-16.6./15.-21.7./7.-13.10. 2019
- Rada se seznámila s rešerší kriminálních seriálů ve vysílání celoplošných televizních
programů ČT1, ČT2, NOVA, Nova Cinema, Nova Action, Prima, Prima COOL, Prima love,
Prima KRIMI, Televize Barrandov, BARRANDOV PLUS a KINO BARRANDOV v
obdobích 14.-20. ledna 2019, 18.-24. února 2019, 6.-12. května 2019, 10.-16. června
2019, 15.-21. července 2019 a 7.-13. října 2019.
13-0-0

7. RRTV/2019/852/hli: SYSTEMATICKÝ MONITORING HLASITOSTI OBCHODNÍCH
SDĚLENÍ na programu Prima Comedy Central ze dne 15. listopadu 2019, 20:00 – 22:00
hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s výsledky systematického
monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu Prima Comedy Central
provozovatele MTV NETWORKS s.r.o. ze dne 15. listopadu 2019, 20:00 - 22:00 hodin.
13-0-0
8. RRTV/2019/859/hli: ANALÝZA OBCHODNÍCH SDĚLENÍ - ZÁŘÍ 2019
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc září 2019.
13-0-0
- 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 reklamy, společnost Lidl Česká
republika v.o.s., IČ: 26178541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, o
podání vysvětlení ohledně obchodního sdělení s motivem "Lidl - jogurt Pilos"“, které bylo
odvysíláno dne 17. září 2019 v čase 7:14:48 hodin na programu NOVA. Rada žádá o
informaci, 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. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016
Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností Plzeňský
Prazdroj, a. s., IČ 45357366, sídlem U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00
Plzeň, řízení o přestupku pro možné porušení § 4 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterým
se stanoví, že reklama na alkoholické nápoje nesmí být zaměřena na osoby mladší 18
let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat při
spotřebě alkoholických nápojů nebo nesmí využívat prvky, prostředky nebo akce, které
osoby mladší 18 let oslovují, ve spojení s § 1 odst. 10 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se
mohl dopustit zadáním označení sponzora pořadu s motivem „Pivo Excelent“, který byl
premiérově odvysílán dne 17. září 2019 v čase 7:53:46 hodin na programu O („Óčko“)
neboť předmětné obchodní sdělení, ve spojení s tematicky shodnou upoutávkou na pořad
„TOMÁŠ VINTR ON TOUR“, která bezprostředně ve vysílání předcházela, prezentuje
dobrodružství, nevázaný životní styl, zážitkové cestování („PoSvýOse“, „vždy po svý
ose“), skateboarding, potápění, adrenalinové sporty, v přímé souvislosti s konzumací a
propagací alkoholických nápojů, v tomto případě alkoholického piva Excelent, které je
součástí obrazové i zvukové složky obou celků (S partou kámošů a pivkem v báglu vyráží
do všech koutů světa a natáčí všechno, co za to stojí - upoutávka) a („Vždy po svý ose,
třeba i na konec světa. Tento pořad ti přináší Excelent, sponzor pořadu“ - označení
sponzora). V rámci označení sponzora pořadu tak byly využity prvky, prostředky a akce,
které oslovují osoby mladší osmnácti let.
11-1-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných

předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016
Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností SEVEN SPORT
s.r.o., IČ 26847264, sídlem Strakonická 1151/2c, Hlubočepy, 150 00 Praha 5, řízení o
přestupku pro možné porušení § 2 odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb., kterým se stanoví, že
reklama nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob
nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí, ve
spojení s § 1 odst. 10 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním označení
sponzora programu s motivem „w-tec“, který byl odvysílán dne 18. září 2019 v čase
13:18:53 hodin na programu O („Óčko“), neboť ztvárnění obchodního sdělení může
vyvolat pocit, že agresivní jízda na motocyklu, respektive jízda po zadním kole, přičemž
přední kolo je zvednuto do vzduchu, je zcela legitimní. Navíc text, který je součástí
závěrečného obrazu, a to v podobě „Bezpečná cesta domů“, společně s uvedenou
informací, že hlavní předmět činnosti sponzora je prodej moto příslušenství, může v
kontextu celkového vyznění obchodního sdělení evokovat dojem, že správné vybavení
na motocykl zcela umožňuje takovýto agresivní způsob jízdy, řidič je přitom chráněn,
respektive si může na pozemních komunikacích zvolit styl jízdy, který je za hranou zákona
a představuje nebezpečí pro řidiče i další osoby.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016
Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností Schwabe Czech
Republic s.r.o., IČ 26460297, sídlem Pod Klikovkou 1917/4, Smíchov, 150 00 Praha 5,
řízení o přestupku pro možné porušení § 5a odst. 5 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., ve
spojení s § 1 odst. 10 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že zadal do
vysílání obchodní sdělení/označení sponzora pořadu „Vitango“, premiérově odvysílané
dne 25. září 2019 v čase 20:05:46 hodin na programu Nova Cinema. V rámci označení
sponzora pořadu je propagován léčivý přípravek (Vitango), na který se vztahuje
povinnost, že pokud humánní léčivý přípravek obsahuje jen jednu léčivou látku, musí
reklama obsahovat i běžný název tohoto humánního léčivého přípravku. V obchodním
sdělení "Vitango" tato informace absentuje.
13-0-0
- 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, společnost sanaplasma s.r.o.., IČ 27616959,
se sídlem Soukenická 973/2, Staré Brno, 602 00 Brno, o podání vysvětlení k reklamnímu
spotu s motivem „sanaplasma“, který byl premiérově odvysílán dne 15. září 2019 v čase
20:42:13 hodin na programu regionalnitelevize.cz. Rada žádá o informaci, zda je za odběr
krevní plazmy paušálně poskytována náhrada v uvedené výši 600 Kč všem dárcům, či
jen těm, kteří si o tuto náhradu požádají, a zda se jedná o jedinou a výhradní formu
kompenzace nákladů bezprostředně spojených s odběrem krevní plazmy. Taktéž Rada
žádá o poskytnutí kompletních podmínek nabídky uvedené na webu
„www.sanaplasma.cz“, který je taktéž součástí propagace předmětného obchodního
sdělení, a sice v podobě „Přiveď nového dárce a získáš odměnu až ve výši 500 Kč“. Rada
stanovuje lhůtu pro podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení žádosti.
13-0-0

- Rada žádá ČNB o součinnost ve věci nabídky akcií společnosti RIOCATH FNDB a.s.,
která byla předmětem reklamního spotu, premiérově odvysílaného dne 28. září 2019 v
čase 12:58:15 hodin na programu ŠLÁGR TV.
13-0-0
9. RRTV/2019/764/kus: Československá filmová společnost, s.r.o. - CS Film - žádost o
změnu licenčních podmínek
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v
souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 17. prosince 2019 toto rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 271 68 425, se
sídlem Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha, souhlas se změnou licenčních
podmínek licence č. j. Ru/78/05/1139, ve znění pozdějších změn, k provozování
televizního vysílání programu CS Film, šířeného prostřednictvím družice, spočívající v
úpravě časového rozsahu vysílání na 18 hodin denně se začátkem vysílání od 06:00
hodin a změně vysílacího schématu, specifikovaného v žádosti provozovatele doručené
Radě dne 1. listopadu 2019 pod č. j. RRTV/12788/2019-vra a jejího doplnění, doručeného
Radě dne 25. listopadu 2019 pod č. j. RRTV/13606/2019-vra.
13-0-0
10. RRTV/2019/501/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Aréna
Jaromíra Soukupa/4.9.,11.9.,18.9.,25.9.,2.10.,9.10.2018/od 21:25 hodin - ŘÍZENÍ O
PŘESTUPKU
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad na
základě ustanovení § 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 podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 17. prosince 2019 toto usnesení:
Rada zastavuje s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem
Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, řízení o přestupku vedené pro možné
porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
odvysíláním šesti vydání pořadu Aréna Jaromíra Soukupa, ve dnech 4. 9. 2018, 11. 9.
2018, 18. 9. 2018, 25. 9. 2018, 2. 10. 2018 a 9. 10. 2018 vždy od 21:25 hodin na programu
Televize Barrandov, neboť skutek, o němž se vede řízení, se nestal.
3-1-6
- 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 a podle ustanovení § 86
odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
vydala dne 17. prosince 2019 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Barrandov
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152
00, řízení o přestupku vedené pro porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil odvysíláním šesti vydání pořadu Aréna Jaromíra Soukupa, ve
dnech 4. 9. 2018, 11. 9. 2018, 18. 9. 2018, 25. 9. 2018, 2. 10. 2018 a 9. 10. 2018 vždy od
21:25 hodin na programu Televize Barrandov, neboť nebyla splněna podmínka
předchozího typově obdobného upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst.
1 zákona č. 231/2001 Sb.
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) a f) a § 59 odst. 13 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

Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5,
PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním šesti vydání pořadu Aréna Jaromíra Soukupa, ve dnech 4. 9. 2018,
11. 9. 2018, 18. 9. 2018, 25. 9. 2018, 2. 10. 2018 a 9. 10. 2018 vždy od 21:25 hodin na
programu Televize Barrandov, ve kterých docházelo k opakovanému porušování
vyváženého a objektivního přístupu k politickým subjektům kandidujícím ve volbách do
zastupitelstev obcí a Senátu PČR 2018. Nevyváženost se projevila na úrovni výběru
hostů-politiků, pozvaných v předvolebním období do jednotlivých vydání pořadu bez
vysvětlení kritéria jejich výběru. Dále ve způsobu moderace jednotlivých dílů pořadu, který
vykazuje systematický a záměrně nevyvážený přístup moderátora ke kandidujícím
politickým subjektům. Na straně jedné bylo favorizováno hnutí ANO, resp. jeho předseda
Andrej Babiš, dále pak Tomio Okamura (SPD) či Jaroslav Kubera (ODS, kandidát do
zastupitelstva Teplic). Na straně druhé byly zaznamenány defavorizační zmínky o
Miroslavu Kalouskovi (TOP 09), Michaele Šojdrové (KDU-ČSL), Tomáši Petříčkovi
(ČSSD) i straně ČSSD obecně. Komunikační strategie moderátora měla silný
manipulativní potenciál a v kontextu probíhající volební kampaně mohla
poškodit/zvýhodnit zvláště výše jmenované subjekty kandidující v daných volbách. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
9-0-4
11. RRTV/2019/500/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Duel
Jaromíra Soukupa/13.9.,20.9.,27.9.,4.10.,11.10.2018/od 21:25 hodin - ŘÍZENÍ O
PŘESTUPKU
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad na
základě ustanovení § 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 podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 17. prosince 2019 toto usnesení:
Rada zastavuje s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem
Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, řízení o přestupku vedené pro možné
porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
odvysíláním pěti vydání pořadu Duel Jaromír Soukupa, ve dnech 13. 9. 2018, 20. 9. 2018,
27. 9. 2018, 4. 10. 2018 a 11. 10. 2018 vždy od 21:25 hodin na programu Televize
Barrandov, neboť skutek, o němž se vede řízení, se nestal.
2-1-6
- 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 a podle ustanovení § 86
odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
vydala dne 17. prosince 2019 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Barrandov
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152
00, řízení o přestupku vedené pro porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil odvysíláním pěti vydání pořadu Duel Jaromír Soukupa, ve dnech
13. 9. 2018, 20. 9. 2018, 27. 9. 2018, 4. 10. 2018 a 11. 10. 2018 vždy od 21:25 hodin na
programu Televize Barrandov, neboť nebyla splněna podmínka předchozího typově
obdobného upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb.
10-0-3
- 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. 13 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
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5,
PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se

dopustil odvysíláním pěti vydání pořadu Duel Jaromír Soukupa, ve dnech 13. 9. 2018, 20.
9. 2018, 27. 9. 2018, 4. 10. 2018 a 11. 10. 2018 vždy od 21:25 hodin na programu
Televize Barrandov, ve kterých docházelo k opakovanému porušování vyváženého a
objektivního přístupu k politickým subjektům kandidujícím ve volbách do zastupitelstev
obcí a Senátu PČR 2018. Nevyváženost se projevila na úrovni výběru hostů-politiků,
pozvaných v předvolebním období do jednotlivých vydání pořadu bez vysvětlení kritéria
jejich výběru. Dále ve způsobu moderace jednotlivých dílů pořadu, který vykazuje
systematický a záměrně nevyvážený přístup moderátora ke kandidujícím politickým
subjektům, favorizováno bylo zejména hnutí ANO a strana KSČM, defavorizována strana
TOP 09 a kandidát do Senátu PČR Jiří Drahoš. Komunikační strategie moderátora měla
silný manipulativní potenciál a v kontextu probíhající volební kampaně mohla
poškodit/zvýhodnit zvláště výše jmenované subjekty kandidující v daných volbách. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
10-0-3
12. RRTV/2019/499/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Jak dopadly
Kauzy Jaromíra Soukupa/13.9.,20.9.,27.9.,11.10.2018/od 23:00 hodin - ŘÍZENÍ O
PŘESTUPKU
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad na
základě ustanovení § 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 podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 17. prosince 2019 toto usnesení:
Rada zastavuje s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem
Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, řízení o přestupku vedené pro možné
porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
odvysíláním pěti vydání pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa v období před volbami do
zastupitelstev obcí a Senátu PČR 2018 (13. 9., 20. 9., 27. 9., 11. 10. 2018, vždy od 23:00
hodin) na programu Televize Barrandov, neboť skutek, o němž se vede řízení, se nestal.
3-1-5
- 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 a podle ustanovení § 86
odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
vydala dne 17. prosince 2019 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Barrandov
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152
00, řízení o přestupku vedené pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním čtyř vydání pořadu Jak dopadly Kauzy
Jaromíra Soukupa v období před volbami do zastupitelstev obcí a Senátu PČR 2018 (13.
9., 20. 9., 27. 9., 11. 10. 2018, vždy od 23:00 hodin) na programu Televize Barrandov,
neboť nebyla splněna podmínka předchozího typově obdobného upozornění na porušení
zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-2
- 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. 13 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
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5,
PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním čtyř vydání pořadu Jak dopadly Kauzy Jaromíra Soukupa v období
před volbami do zastupitelstev obcí a Senátu PČR 2018 (13. 9., 20. 9., 27. 9., 11. 10.
2018, vždy od 23:00 hodin) na programu Televize Barrandov. Způsob moderace
jednotlivých dílů pořadu vykazuje systematický a záměrně nevyvážený přístup
moderátora ke kandidujícím politickým subjektům. Na straně jedné bylo favorizováno

hnutí ANO, resp. jeho předseda Andrej Babiš a dále pak osoba Davida Ratha. Na straně
druhé byly zaznamenány defavorizační praktiky poškozující stranu ČSSD, ale i TOP 09.
Komunikační strategie moderátora měla silný manipulativní potenciál a v kontextu
probíhající volební kampaně mohla poškodit/zvýhodnit zvláště výše jmenované subjekty
kandidující v daných volbách. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
tohoto upozornění.
10-0-3
13. RRTV/2019/502/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Bez
cenzury/9.9.2018/od 13:00 hodin - ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU
- 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 a podle ustanovení § 86
odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
vydala dne 17. prosince 2019 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Barrandov
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152
00, řízení o přestupku vedené pro porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Bez cenzury dne 9. 9. 2018 od 13:00 hodin
na programu Televize Barrandov, neboť nebyla splněna podmínka předchozího typově
obdobného upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb.
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) 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
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5,
PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním pořadu Bez cenzury dne 9. 9. 2018 od 13:00 hodin na programu
Televize Barrandov. Hostem tohoto pořadu byl lídr kandidátky hnutí ANO na primátora
hlavního města Prahy Petr Stuchlík, který dostal opakovanou možnost propagovat
konkrétní prvky volební kampaně ANO v Praze bez jakékoli korekce ze strany
moderátorky. Ostatním kandidujícím subjektům prostor pro takovou formu politické
sebepropagace poskytnut nebyl. Taková podpora jednoho subjektu v diskuzním pořadu
je v rozporu s povinností zpravodajských a politicko-publicistických pořadů dbát zásad
objektivity a vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
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14. RRTV/2019/441/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Moje
zprávy, reportáže JCDecaux/25.3.2019 od 20:00 hodin, 3.4.2019 od 19:25 hodin - ŘÍZENÍ
O PŘESTUPKU
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), jakožto ústřední správní úřad
v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. b) a dle § 60
odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., rozhodla v řízení o přestupku vedeném podle
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, dne 17. prosince
2019 takto: I.Obviněná společnost, provozovatel televizního vysílání, Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, se
uznává vinnou ze spáchání přestupku dle ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustila odvysíláním pořadu Moje zprávy ve dnech 25. března 2019 od
20:00 hodin a 3. dubna 2019 od 19:25 hodin na programu Televize Barrandov, resp. částí
věnovaných společnosti JCDecaux (25. 3. se jednalo o příspěvek bez názvu, zařazený
ve 20:40 hodin, 3. 4. příspěvek nazvaný JCDecaux se vzteká, zařazený 20:32 hodin).

Příspěvky obsahovaly tvrzení ohledně podnikatelské činnosti JCDecaux a probíhajícího
trestního řízení, jež byla předkládána jako fakta, přičemž zainteresované osoby a subjekty
nedostaly prostor se k těmto domnělým faktům vyjádřit a celý případ byl prezentován
jednostranně. Pořad prezentoval jasný, předem stanovený postoj a jako takový jej lze
považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje diváka ve prospěch záměrů tvůrců.
Neposkytl tedy objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.
Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. b), ustanovením §
60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovením § 35 písm. b) a § 46 odst. 1
zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 200 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě
30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní
symbol 2019441. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o
odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada obviněnému
povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč. Úhrada nákladů řízení
je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 371119223001/0710, variabilní symbol 2019441.
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15. RRTV/2019/495/rud: FTV Prima, spol. s r.o./Prima/Velké zprávy, reportáže o sídlišti v
Říčanech/4.10.2018/od 18:55 hodin - ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU
- 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 a podle ustanovení § 86
odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
vydala dne 17. prosince 2019 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV
Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, řízení
o přestupku vedené pro porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož
se dopustil odvysíláním pořadu Velké zprávy, resp. příspěvků V Říčanech u Prahy má
vyrůst velké sídliště. Lidé se bojí nového návalu aut a Lidé v Říčanech nechtějí nové
sídliště. Zvýší to podle nich dopravu, na programu Prima dne 4. října 2018 od 18:55 hodin,
neboť nebyla splněna podmínka předchozího typově obdobného upozornění na porušení
zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
13-0-0
- 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 FTV
Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, na
porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním
pořadu Velké zprávy, resp. příspěvků V Říčanech u Prahy má vyrůst velké sídliště. Lidé
se bojí nového návalu aut a Lidé v Říčanech nechtějí nové sídliště. Zvýší to podle nich
dopravu, na programu Prima dne 4. října 2018 od 18:55 hodin, neboť v jejich rámci
neposkytl dostatečný prostor zastáncům výstavby sídliště v Říčanech u Prahy, tj.
nezprostředkoval divákům relevantní stanoviska politických subjektů, resp. městských
zastupitelů, kteří nehlasovali pro omezení výstavby v Říčanech. Příspěvky svým
zpracováním mohly v období před volbami do obecních zastupitelstev zvýhodnit
kandidující subjekt Klidné město, jehož zástupci (zejména pak úřadující starosta Říčan u
Prahy Vladimír Kořen) zde získali nadstandardní prostor k formulaci svých postojů a
argumentů ohledně údajných rizik spojených s výstavbou sídliště, a tím i k pozitivní
prezentaci uskupení v předvečer voleb. Provozovatel se tak dopustil porušení své
povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských pořadech bylo dbáno zásad objektivity a
vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
12-0-0

16. RRTV/2019/496/rud: FTV Prima, spol. s r.o./Prima/Velké zprávy, reportáž Udavači
mají své stránky na internetu/8.9.2018/od 18:55 hodin - ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU
- 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 a podle ustanovení § 86
odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
vydala dne 17. prosince 2019 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV
Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, řízení
o přestupku vedené pro porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož
se dopustil odvysíláním pořadu Velké zprávy, resp. reportáže Udavači mají své stránky
na internetu, na programu Prima dne 8. září 2018 od 18:55 hodin, neboť nebyla splněna
podmínka předchozího typově obdobného upozornění na porušení zákona dle
ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
13-0-0
- 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 FTV
Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, na
porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním
pořadu Velké zprávy, resp. reportáže Udavači mají své stránky na internetu, na programu
Prima dne 8. září 2018 od 18:55 hodin. Provozovatel v reportáži téma regulací a
oznamování nezákonného jednání prezentoval jednostranným způsobem, operoval se
silně subjektivním, hodnotově zabarveným slovníkem, současnou regulační praxi
dokonce v závěru příspěvku přirovnal k zavrženíhodnému jednání lidí z období nacismu
(„A bohužel právě udavačství se opět stává součástí našich životů“, „A že jsme národem
udavačů se znovu ukázalo nedávno, a to dokonce se státní podporou“, „Co je ale nejhorší,
tahle udavačská atmosféra vyvolává v lidech nutkání sami v sobě cenzurovat své názory“,
„Vrací se ty nejchmurnější doby, tohle je anonymní dopis z roku 1941. Marie Ekštajnová
prý zakrývá svůj židovský původ“, „Marie Ekštajnová pak zahynula ve vyhlazovacím
táboře Sobibor. Motivace udavačů je ale i dnes stejně jako za války stejná. Jsou to hlavně
závist, nenávist a osobní msta.“), hodnotící soudy redakce tak byly míseny s informacemi
zpravodajského charakteru. Zpravodajský příspěvek výrazně vykazoval ztrátu redakční
neutrality. Jednostranností, zaujatostí a neoddělením hodnotících soudů od informací
zpravodajského charakteru byly porušeny zásady objektivity a vyváženosti. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
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17. RRTV/2019/323/rud: Emporia Style Kft./Klenot TV/Televize Barrandov/Glenn
Lehrer/4.,7.,8.3.2019 - ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU
- 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 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), podle ustanovení § 2 odst. 1 písm.
b) zákona č. 40/1995 Sb. a podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, rozhodla v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, dne 17. prosince 2019 takto:Obviněná
společnost, zadavatel obchodního sdělení Emporia Style Kft., IČO: 01- 09-170422, se
sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41, se uznává vinnou ze
spáchání přestupku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb.,respektive
dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kterého se
dopustila zadáním teleshoppingových bloků Klenot TV odvysílaných ve dnech 4., 7. a 8.
března 2019 na programu Televize Barrandov, které jsou klamavou obchodní praktikou,
neboť obsahují věcně nesprávnou a tedy nepravdivou informaci, že všechny nabízené

šperky z kolekce Glenn Lehrer jsou vyráběné přímo osobně a ručně světoznámým
šperkařem Glennem Lehrerem (teleshopping Klenot TV 4.3.2019, čas od 1:08:18 od
začátku teleshoppingu: „Mimochodem, on (Glenn Lehrer) každý svůj produkt vyrábí
ručně, on nemá žádného druhého nějakého pomocníka, on to všechno dělá sám, proto
vyrábí pár klenotů do roka.“, Klenot TV 4.3.2019, čas od 1:14:26 od začátku
teleshoppingu:„Každý produkt je ručně vybroušený Glennem Lehrerem. To není žádná
taková výroba jako například máte něco od Gucci, tak samozřejmě tady designéři Gucci
to navrhují, ale oni už pak nejsou součástí procesu výroby, mají celé týmy na to, aby to
vyrobili. Ale u Glenna Lehrera je to jinak. Glenn si to sám navrhne a sám to vybrousí, sám
to vytvoří, on sám ručně samozřejmě dělá každý produkt, který vybrousí.“, Klenot TV
7.3.2019, čas od 7:40 od začátku teleshoppingu: „Glenn Lehrer vytváří do roka jenom pár
klenotů, to vytváří všechno sám a skutečně on nedeleguje tu práci brusu nikomu ze svých
pomocníků, sám osobně brousí každý tento drahokam.“, Klenot TV 8.3.2019 od 7:10
hodin, čas od 1:03:17 od začátku teleshoppingu:„Glenn Lehrer vyrábí ty šperky sám
osobně.“, Klenot TV 8.3.2019 od 9:30 hodin, čas od 1:00:38 od začátku
teleshoppingu:„On hlavně dámy, prosím vás, vůbec nikomu takhle nedeleguje tuto
práci...On to všechno dělá sám osobně. Například když máte produkt od Gucci nebo
Dolce Gabana, tak vy samozřejmě za to zaplatíte obrovské peníze, ale ten samotný
designér se toho ani nedotkne. On samozřejmě vytvoří design, ale pak už to dělají další
pracovníci, tady mají velký tým na to. Takže to bude tvořit například nějaká neznámá
žena, šít to vaše oblečení. Ale Glenn Lehrer sám osobně vytváří každý jeho produkt,
opravdu každý brus on dělá sám.“),když ve skutečnosti jejich výrobu - minimálně zčásti zajišťují zaměstnanci společnosti, ve které Glenn Lehrer působí. Uvádění této nesprávné
informace vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak
neučinil, tj. spotřebitel se po zhlédnutí teleshoppingu domnívá, že všechny nabízené
šperky z kolekce Glenn Lehrer jsou vyrobeny přímo osobně tímto světoznámým
šperkařem, a je tímto motivován k rozhodnutí o koupi zboží. Za přestupek se pachateli v
souladu s ustanovením § 8a odst. 2 písm. b) a § 8a odst. 6 písm. c) zákona č. 40/1995
Sb., ukládá pokuta ve výši 200 000,- Kč.Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní
moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2019323. V
souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a
§ 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada pachateli povinnost uhradit paušální částku
nákladů řízení ve výši 1 000 Kč. Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů
ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711- 19223001/0710, variabilní symbol
2019323.
10-1-0
18. RRTV/2019/593/had: Klenot TV/16. července 2019/7:00 hodin/Televize
Barrandov/MultiLady
- 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, účinných v době odvysílání obchodního
sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 2 písm. j) a § 8a odst. 6 písm. b)
zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o
odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 17. prosince 2019 takto: Obviněný zadavatel
reklamy, Emporia Style Kft., IČO: 01-09-170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány u.
17., DIČ: 12239856-2-41, se uznává vinným v souladu s § 8a odst. 2 písm. j) zákona č.
40/1995 Sb. pro porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle
čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že
informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit
určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně
související reklamy, kterého se dopustil zadáním teleshoppingu Klenot TV, odvysílaného
dne 16. července 2019 od 7:00 hodin na programu Televize Barrandov, neboť v rámci

teleshoppingu jsou uvedeny audiovizuální prvky, které ve svém celku evokující léčebný
účinek doplňku stravy MultiLady při onemocnění osteoporózou a dalších zdravotních
problémech, jako je například astma. Teleshopping obsahoval vyjádření o produktu
MultiLady, který je doplňkem stravy, že pomáhá nejen jako prevence a zdroj potřebných
vitamínů a minerálů, ale i při řešení již existujících zdravotních problémů. Současně je
mimo jiné uvedeno explicitní vyobrazení extrémně postižené kosti, které u diváka může
vyvolat pocit ohrožení zdraví a současně obavy o stávající zdravotní stav. Jako celek toto
sdělení připisuje doplňku stravy MultiLady schopnost léčit v tomto případě osteoporózu,
a zároveň vyvolává líčením rizik tlak na potenciální spotřebitele, aby se rozhodli pro jeho
koupi, to vše je doplněno o erudované vyjádření účinků přípravků, podobu možného
onemocnění, při absenci vitamínů spolu s názorným vyobrazením postižené kosti. Za
přestupek se pachateli v souladu s § 8a odst. 6 písm. b), ukládá pokuta ve výši 150 000,Kč (slovy korun českých). Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto
rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2019593. V souladu s
ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6
vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku
nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710,
variabilní symbol 2019593 úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí.
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19. RRTV/2019/463/had: Biopol GN s.r.o./„Barnys Sioux“/NOVA/23.3.2019/od 13:35:22
hodin/ možné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb.-ROZHODNUTÍ
- 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.“), a
ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
(dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném znění, vydala následující rozhodnutí:
Obviněná společnost Biopol GN s.r.o. sídlem: Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, IČ:
26214768, se uznává vinnou ze spáchání přestupku porušením ustanovení § 5d odst. 3
zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy s motivem „Barnys Sioux“, v níž je
prezentován produkt Barny's Sioux, odvysílané jako součást teleshoppingového bloku
dne 23. března 2019 v čase 13:35:22 hodin na programu NOVA, došlo k porušení
povinnosti, aby obchodní sdělení, prostřednictvím kterého byl propagován doplněk stravy
Barny's Sioux, obsahovalo zákonný text „doplněk stravy“. Rada se dle ustanovení § 45
zákona č. 250/2016 Sb., rozhodla uložit pachateli společnosti Biopol GN s.r.o. sídlem:
Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, IČ: 26214768 napomenutí, kterým se pachatel výslovně
upozorňuje na důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování
výše uvedeného protiprávního jednání, a to trest ve formě peněžité sankce. Pachateli je
možné v budoucnu uložit pokutu ve výši 2 000 000 Kč. V souladu s ustanovením § 95
odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb.
uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1
000 Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol
2019463. Úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí.
12-0-0
20.
RRTV/2019/315/had:
Biopol
GN
s.r.o./„Celadrin
locomotive“/Nova
Cinema/16.12.2018/22:04:09/možné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb.rozhodnutí
- 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.“), a dle

§ 1 odst. 10 zákona č. 40/1995 Sb. a ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném
znění, vydala následující rozhodnutí: Obviněná společnost Biopol GN s.r.o. sídlem:
Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, IČ: 26214768, se uznává vinnou ze spáchání přestupku
porušením ustanovení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním
reklamy/oznámení o sponzorování pořadu s motivem „Celadrin locomotive“, odvysílané
dne 16. prosince 2018 v čase 22:04:09 na programu Nova Cinema, došlo k porušení
povinnosti, aby reklama, prostřednictvím které byl propagován doplněk stravy Celadrin
locomotive, obsahovala zřetelný text "doplněk stravy". V obchodním sdělení kategorizace
produktu jako doplňku stravy absentuje v obrazové i zvukové složce. Rada se dle
ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., rozhodla uložit pachateli společnosti Biopol GN
s.r.o. sídlem: Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, IČ: 26214768 napomenutí, kterým se
pachatel výslovně upozorňuje na důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v
případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to trest ve formě peněžité
sankce. Pachateli je možné v budoucnu uložit pokutu ve výši 2 000 000 Kč. V souladu s
ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky a § 6
vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku
nákladů řízení ve výši 1 000 Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710,
variabilní symbol 2019315. Úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí.
13-0-0
21. RRTV/2019/586/had: Fortuna SK aplikace“/Sport1 Czechia and Slovakia/
30.12.2018/8:59:29 hodin-rozhodnutí
- 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.“), a dle
ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
(dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném znění, vydala následující rozhodnutí:
Obviněná společnost FORTUNA SK, a.s., IČ: 00684881, se sídlem Einsteinova 23,
Bratislava 851 01, se uznává vinnou ze spáchání přestupku porušením ustanovení § 5j
odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy Fortuna SK aplikace, odvysílané
30. prosince 2018 v čase 8:59:29 hodin na programu Sport1 Czechia and Slovakia, došlo
k porušení povinnosti, aby reklama na hazard obsahovala sdělení o zákazu participace
osob mladších 18 let na hazardní hře a zřetelné varování o možnosti vzniku závislosti.
Rada se dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., rozhodla uložit pachateli
společnosti FORTUNA SK, a.s., IČ: 00684881, se sídlem Einsteinova 23, Bratislava 851
01 napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na důsledky svého protiprávního
jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to
trest ve formě peněžité sankce. Pachateli je možné v budoucnu uložit pokutu ve výši 2
000 000 Kč. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti
za přestupky a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost
uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č.
3711-19223001/0710, variabilní symbol 2019586. Úhrada nákladů je splatná do pěti
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
13-0-0
22. RRTV/2019/585/had: Fortuna SK reprezentace“/SPORT2/29.12.2018/23:52:58 hodinRozhodnutí
- 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.“), a dle
ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

(dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném znění, vydala následující rozhodnutí:
Obviněná společnost FORTUNA SK, a.s., IČ: 00684881, se sídlem Einsteinova 23,
Bratislava 851 01, se uznává vinnou ze spáchání přestupku porušením ustanovení § 5j
odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy Fortuna SK reprezentace,
odvysílané dne 29. prosince 2018 v čase 23:52:58 na programu SPORT2, došlo k
porušení povinnosti, aby reklama na hazard obsahovala sdělení o zákazu participace
osob mladších 18 let na hazardní hře a zřetelné varování o možnosti vzniku závislosti.
Rada se dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., rozhodla uložit pachateli
společnosti FORTUNA SK, a.s., IČ: 00684881, se sídlem Einsteinova 23, Bratislava 851
01 napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na důsledky svého protiprávního
jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to
trest ve formě peněžité sankce. Pachateli je možné v budoucnu uložit pokutu ve výši 2
000 000 Kč. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti
za přestupky a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost
uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č.
3711-19223001/0710, variabilní symbol 2019585. Úhrada nákladů je splatná do pěti
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
13-0-0
23. RRTV/2019/608/rud: TELEMEDIA INTERACTV Production Home Lt./Televize
Barrandov/Rychlá hra/8.7.2019/od 9:45 hodin -ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), jakožto ústřední správní úřad
na základě ustanovení § 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.) a podle ustanovení § 86 odst.
1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala
dne 17. prosince 2019 toto usnesení: Rada zastavuje se zadavatelem 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, řízení o
přestupku vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého
se mohl dopustit zadáním předmětné teleshoppingu Rychlá hra, který byl vysílán 8.
července 2019 od 9:45 hodin na programu Televize Barrandov, neboť skutek, o němž se
vede řízení, se nestal.
13-0-0
24. RRTV/2019/704/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1/Události, reportáž Stav dalších
kauz/2.9.2019/od 19:00 hodin - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ:
00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, k obsahu pořadu Události, resp.
příspěvku Stav dalších kauz (na webu označeného jako Kauzy kolem Andreje Babiše),
odvysílaného dne 2. září 2019 od 19.00 hodin na programu ČT1, z jakého důvodu
redaktor Jiří Hynek ve spojitosti s Andrejem Babišem třikrát použil označení „bývalý
premiér“.
13-0-0
- 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 vysílání Česká televize, IČ:
00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 31 odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Události dne 2. září 2019
od 19:00 hodin na programu ČT1, kdy součástí pořadu byl příspěvek s názvem Stav
dalších kauz (na webu označený jako Kauzy kolem Andreje Babiše), v němž redaktor Jiří
Hynek ve spojitosti s osobou Andreje Babiše třikrát použil fakticky nesprávné označení
„bývalý premiér“. Provozovatel se tak dopustil porušení zásad objektivity a vyváženosti,

jelikož věcná správnost a pravdivost jsou jejich základními předpoklady. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
13-0-0
25. RRTV/2019/711/kus: Seznam.cz TV s.r.o. - Záhady Josefa Klímy 25.8.2019 - reportáž
Čapí hnízdo, případ reklama - vyjádření jiných stran - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Seznam.cz TV, s.r.o., IČ 063
87 233, sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, k obsahu pořadu Záhady Josefa
Klímy, resp. reportáže Čapí hnízdo, případ reklama, odvysílaného dne 25. srpna 2019 od
21.45 hodin na programu Seznam.cz TV, proč a na základě jakých kritérií v reportáži
opakovaně vystoupili poslanci pouze jedné politické strany (TOP 09 - Miroslav Kalousek
a Markéta Adamová Pekarová), kteří s kauzou neměli nic společného, a z jakého důvodu
nedostali prostor i představitelé jiných politických uskupení.
5-1-3
- 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 Seznam.cz TV, s.r.o., IČ 063
87 233, sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, na porušení ustanovení § 31
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 25. srpna 2019 odvysílal
od 21:45 hodin na programu Seznam.cz TV pořad Záhady Josefa Klímy, resp. reportáž
Čapí hnízdo, případ reklama, v rámci něhož opakovaně vystoupili poslanci pouze jedné
politické strany (TOP 09 - Miroslav Kalousek a Markéta Adamová Pekarová) a
představitelé jiných politických uskupení nedostali prostor. Provozovatel vysílání tak
nezajistil, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad
objektivity a vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
4-1-3
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Záhady Josefa Klímy, resp.
reportáže Čapí hnízdo, dne 25. srpna 2019 na programu Seznam.cz TV, že věc odkládá.
7-2-2
26. RRTV/2019/654/rud: TV Nova s.r.o./evropská tvorba 2018/kontrola plnění povinností
- VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 45800456,
se sídlem Praha, Kříženeckého náměstí 1078, PSČ 15200, k údajům, jimiž provozovatel
dokládal naplnění povinností stanovených §§ 42 - 44 zákona č. 231/2001 Sb. za
kalendářní rok 2018.
11-0-0
27. RRTV/2019/782/rud: Odštěpný závod FBC MEDIA s.r.o./GALERIE/Klenot
TV/16.7.2019/od 12:33 hodin - REAKCE NA UPOZORNĚNÍ
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele odštěpný závod FBC MEDIA s.r.o., IČ:
07503326, sídlem Korunní 2569/108g, 10100 Praha 10, na uložené upozornění na
porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., tedy porušení
povinnosti nezařazovat do vysílání obchodní sdělení, která podporují chování ohrožující
zdraví, kterého se dopustil odvysíláním teleshoppingu Klenot TV dne 16. července 2019
od 12:33 hodin na programu GALERIE.
12-0-0

28. RRTV/2019/708/kus: AMC Networks Central Europe s.r.o. - AMC CHANNEL
CENTRAL AND EASTERN EUROPE - neposkytnutí záznamu -reakce na upozornění
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. IČ
27112501, Pobřežní 620/3, 18600 Praha 8, na upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm.
l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její vyžádání
záznam vysílání programu AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE ze dnů
21. července 2019 v časovém úseku od 18.00 do 23.00 hodin, 24. července 2019 v
časovém úseku od 17.00 do 22.00 hodin a 26. července 2019 v časovém úseku od 10.00
do 14.00 hodin.
13-0-0
29. RRTV/2019/542/loj: AMC_TV PAPRIKA_25.2.19_12 - 24_povaha prezentace značek
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o na
vydané upozornění č.j. RRTV/11709/2019-loj na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm.
h) zákona č. 231/2001 Sb., které zakazuje provozovateli zařazovat do vysílání skrytá
obchodní sdělení.
13-0-0
30. RRTV/2019/709/kus: Hudební televize s.r.o. - Retro Music Television - obchodní
sdělení Víno z Kobylí - reakce na upozornění na porušení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001
Sb.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Hudební televize, s.r.o., IČ 28938071,
sídlem Záhřebská 156/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, na upozornění na porušení
ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním
obchodního sdělení / oznámení o sponzorování programu s motivem „Víno z Kobylí“ dne
7. června 2019 v čase 9:01:18 hodin na programu Retro Music Television, v němž
absentovalo uvedení hlavního předmětu činnosti sponzora, se dopustil porušení
povinnosti uvést v případě oznámení o sponzorování programu hlavní předmět činnosti
sponzora.
13-0-0
31. RRTV/2019/598/loj: HBO_Euphoria_Polsko_vyjádření KRRiT
- Rada se seznámila s přípisem polského regulátora Krajowa rada radiofonii i telewizji KRRiT, č.j. RRTV/11821/2019-vra, ve věci obsahu vysílání programu HBO dne 18.
června 2019.
13-0-0
32. RRTV/2019/842/loj: CERF 2019
- Rada bere na vědomí zprávu z konference CERF pořádané ve dnech 8. a 9. listopadu
2019.
13-0-0
33. RRTV/2019/813/kus: BENY TV archiv - žádost o zápis do Evidence
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Jiří
Benátčan, doručeného Radě dne 18. listopadu 2019, toto potvrzení: Poskytovatel Jiří
Benátčan, IČ 12380482, se sídlem Hlubocká 709/1, 158 00 Praha, byl dne 17. prosince
2019 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 11.
listopadu 2019 pod názvem BENY TV archiv, umístěná na internetové adrese
www.bennytv.tv.
13-0-0

34. RRTV/2019/870/kus: Screening avms - září 2019
- Rada se seznámila se zprávou o screeningu audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání umístěných na stránkách http://tv.isport.blesk.cz, http://www.ktkstudio.cz,
https://www.mvtv.cz/, https://www.oltv.cz/, https://www.quick7.cz/, https://www.ppna.cz,
https://www.xtv.cz,
https://www.tvcom.cz,
https://www.beachannel.cz
a
https://www.alltv.cz za období září 2019.
13-0-0
- 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 CZECH
NEWS CENTER, a.s., IČ 40766713, sídlem Praha, Komunardů 1584/42, PSČ 17000, o
podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje povinnost stanovenou § 6 odst. 1 písm. c)
zákona č. 132/2010 Sb., tj. jakým způsobem umožňuje příjemcům služby umístěné na
internetové adrese http://tv.isport.blesk.cz, snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o
tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání je Rada.
13-0-0
- 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 QUICK7TV.CZ, poskytovatele KOUDELKA PARTNERS s.r.o., IČ:
03744876, se sídlem v Praze, Nad Turbovou 730/28, PSČ 150 00, přístupná na
internetové adrese https://www.quick7.cz/, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální
mediální služby na vyžádání ve smyslu § 2 zákona č. 132/2010 Sb.
13-0-0
35. RRTV/2019/867/fej: AMC Networks Central Europe s.r.o. / Megamax On Demand
Hungary / ukončení poskytování
- Rada bere na vědomí ukončení audiovizuální mediální služby na vyžádání Megamax
On Demand Hungary poskytované AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501,
se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00.
13-0-0
36. RRTV/2019/860/fej: HC Sparta Praha a.s. / Reds TV / www.hcsparta.cz/redstv - výmaz
- Rada provádí výmaz poskytovatele HC Sparta Praha a.s., IČ 618 60 875, se sídlem v
Praze 7, TIPSPORT ARENA, Za Elektrárnou 419, PSČ 170 00, v souvislosti s uplynutím
1 roku od ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání Reds TV.
13-0-0
37. RRTV/2019/861/fej: Sleduj divadlo s.r.o. / Sleduj divadlo / www.sledujdivadlo.cz výmaz
- Rada provádí výmaz poskytovatele Sleduj divadlo s.r.o. v likvidaci, IČ 038 73 706, se
sídlem Praha - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, v souvislosti s uplynutím 1 roku
od ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání Sleduj divadlo.
13-0-0
38. RRTV/2019/862/fej: Mgr. Martin Král / Televize Krkonoše / www.televize-krkonose.cz
- výmaz
- Rada provádí výmaz poskytovatele Mgr. Martin Král, IČ: 412 10 875, se sídlem
Jilemnice, Ambrožova 1211, PSČ 51401, v souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání Televize Krkonoše.
12-0-0

39. RRTV/2019/863/fej: Seznam.cz, a.s. / VIDEO SPORT / video.sport.cz -výmaz
- Rada provádí výmaz poskytovatele Seznam.cz, a.s., IČ 261 68 685, se sídlem Praha Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, v souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání VIDEO SPORT.
13-0-0
40. RRTV/2019/864/fej: Burda International CZ s.r.o. / Elle TV / www.elle.cz/elle-tv - výmaz
- Rada provádí výmaz poskytovatele Burda International CZ s.r.o., IČ: 152 73 598, se
sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha 3, PSČ 130 00, v souvislosti s uplynutím 1 roku od
ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání www.elle.cz.
12-0-0
41. RRTV/2019/836/vis: Souhrn podání OT 21/2019
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 25. listopadu do 6. prosince 2019 (celkem 20 podání): Česká
televize / ČT Art - Sarkofág pro královnu, 4. prosince 2019 od 20:20 hodin; Česká televize
/ ČT1 - hlasitost reklam během vysílání pořadů na programu ČT1 obecně; Česká televize
/ bez konkretizace programu - informování na téma koncernu ČEZ; Česká televize / ČT1
a ČT24 - Otázky Václava Moravce, diskuse premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje
Babiše a předsedy ODS, místopředsedy Poslanecké sněmovny Petra Fialy, 1. prosince
2019 od 12:00 hodin; Česká televize / ČT1 - díl Krize v České televizi z cyklu Sametové
stopy, 29. listopadu 2019 od 20:05 hodin; Česká televize / ČT1 - Události, reportáž
Zbytečná smrt za železnou oponou, 1. prosince 2019 od 19:00 hodin; Česká televize /
ČT1 - StarDance bez konkrétní specifikace; Česká televize / ČT1 - Události v regionech
(Praha), reportáž Rok od otravy pacientů ve Frýdlantu, 29. listopadu 2019 od 18:00 hodin;
Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov - reklamy v přerušení filmu Sudá a
lichá, film vysílán 29. listopadu 2019 od 20:40 hodin; Česká televize / ČT1 - Události,
reportáž Schodek rozpočtu se v listopadu prohloubil, 2. prosince 2019 od 19:00 hodin;
Česká televize / ČT24 - Zprávy, 2. prosince 2019 v 16:30 hodin; H & M Hennes & Mauritz
CZ, s.r.o. (zadavatel obchodního sdělení), TV Nova s. r. o. (šiřitel obchodního sdělení) /
NOVA, Nova +1 - reklama H&M Veselé Vánoce; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima MAX Frida, 3. prosince 2019 od 10:55 hodin; Internet Mall, a.s. (zadavatel obchodního sdělení)
/ nespecifikovaný televizní program - slevy inzerované v reklamách; Česká televize / ČT1
- Máte slovo, 5. prosince 2019 od 21:30 hodin; Česká televize / ČT1, ČT24 - cyklické
pořady Události a Události, komentáře bez konkrétní specifikace; Mlékárna Hlinsko, a.s.
(zadavatel obchodního sdělení) / nespecifikovaný televizní program - reklama na mléčné
produkty Tatra; BOIRON CZ, s.r.o. (zadavatel obchodního sdělení) - obchodní sdělení
Oscillococcinum; AMC Networks Central Europe s. r. o. / AMC CHANNEL HUNGARY
(Maďarsko) - The Bronx Tale, 19. listopadu 2019 od 18:40 hodin; AMC Networks Central
Europe s. r. o. / Film+ - vysílání filmu Santa je úchyl! bez konkrétní specifikace času;
Česká televize / nespecifikovaný program - informování na téma penzijní reformy.
13-0-0
- 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 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 4. prosince 2019 od
20:20 hodin na programu ČT Art odvysílal pořad Sarkofág pro královnu, který obsahoval
vulgarismy „v prdeli“ (čas 13:12, 32:11, 52:46, 58:48 minut od začátku pořadu), „kurva“
(24:20, 57:12), „do prdele“ (28:37) 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.

13-0-0
- 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 porušením pravidel pro vysílání obchodních sdělení a
pravidel regulace hlasitosti obchodních sdělení na programu ČT1 bez bližší specifikace,
že věc odkládá.
12-0-1
- 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 příspěvků na téma koncernu ČEZ na
programech České televize bez bližší specifikace, že věc odkládá.
12-1-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce,
respektive diskuse s Andrejem Babišem a Petrem Fialou v tomto pořadu, dne 1. prosince
2019 od 12:00 hodin na programech ČT1 a ČT24, s pokračováním ve druhé části pořadu
od 13:05 hodin 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 pořadu Krize v České televizi z cyklu
Sametové stopy dne 29. listopadu 2019 od 20:05 hodin na programu ČT1, že věc
odkládá.
7-4-2
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, respektive reportáže
Zbytečná smrt za železnou oponou v tomto pořadu, dne 1. prosince 2019 od 19:00 hodin
na programu ČT1, že věc odkládá.
11-0-2
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu StarDance bez konkrétní

specifikace, v němž měli účinkující projevit své názory vybočující z formátu pořadu, že
věc odkládá.
13-0-0
- 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 v regionech (Praha),
respektive reportáže Rok od otravy pacientů ve Frýdlantu v tomto pořadu, dne 29.
listopadu 2019 od 18:00 hodin na programu ČT1, že věc odkládá.
12-0-1
- 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 příliš častým přerušováním filmu Sudá a lichá, který byl
vysílán 29. listopadu 2019 od 20:40 hodin na programu Televize Barrandov, reklamou,
že věc odkládá.
13-0-0
- 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, respektive reportáže
Schodek rozpočtu se v listopadu prohloubil v tomto pořadu, včetně jejího moderátorského
uvedení, dne 2. prosince 2019 od 19:00 hodin na programu ČT1, že věc odkládá.
13-0-0
- 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 Zprávy dne 2. prosince 2019 v
16:30 hodin na programu ČT24, že věc odkládá.
12-0-1
- 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 reklamy H&M Veselé Vánoce dne 3.
prosince 2019 v úseku 18:49:36-18:50:06 hodin na programu NOVA, že věc odkládá.
12-0-1
- 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 Frida 3. prosince 2019 od 10:55
hodin na programu Prima MAX, že věc odkládá.
12-0-1
- 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 konkrétně nespecifikovaných reklam
zadavatele Internet Mall, a. s. na rovněž nespecifikovaných televizních programech, že
věc odkládá.
13-0-0
- 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 Máte slovo 5. prosince 2019 od
21:30 hodin na programu ČT1, že věc odkládá.
11-0-2
- 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 vysíláním cyklických pořadů Události a Události,
komentáře na programech ČT1 a ČT24 v nespecifikované době údajně bez pokrytí témat
dle stížnosti č. j. RRTV/14237/2019-vra, že věc odkládá.
13-0-0
- 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 reklamy na mléčné produkty Tatra s
motivem krádeže produktu sněhulákem, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) jakožto 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 obchodního sdělení - označení sponzora
OSCILLOCOCCINUM odvysílaného dne 4. 11. 2019 od 4:01 hodin na programu ČT1 a
obchodního sdělení - reklamy OSCILLOCOCCINUM odvysílané dne 13. 10. 2019 od 8:21
hodin na programu Prima, že věc odkládá.
13-0-0
42. RRTV/2019/13/zab: Licenční řízení/RV/České Budějovice V 100,2 MHz / 100 W a
Liberec město II 98,7 MHz / 100 W - rozhodnutí
- Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se
sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických

parametrů České Budějovice V 100,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 28 13 / 48
58 03 a Liberec město II 98,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 03 01 / 50 45 54,
pro program RADIO 1, do 10. října 2025.
13-0-0
43. RRTV/2019/186/zab: Licenční řízení/RV/České Budějovice 100,8 MHz / 200 W rozhodnutí
- Rada uděluje společnosti TEKOM CZ spol. s.r.o., IČ: 251 96 359, se sídlem Čechova
726/50, PSČ 370 01 České Budějovice, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem
technických parametrů České Budějovice 100,8 MHz / 200 W pro program Netro Life
rádio na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
13-0-0
44. RRTV/2019/857/blu: RadioZET s.r.o./ZET/RV/změny ve společnosti provozovatele upozornění na porušení zákona
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
§ 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, v platném znění, upozorňuje provozovatele RadioZET s. r. o., IČ:
25616803, se sídlem Wenzigova 1872/4, Nové Město, 120 00 Praha 2, na porušení
ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil tím, že nesplnil svou
povinnost oznámit ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu do obchodního rejstříku změnu
jednatele provozovatele. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
13-0-0
45. RRTV/2019/855/blu: Active Radio a.s./PIGY RÁDIO/RV-digitál/změny ve společnosti
provozovatele - upozornění na porušení zákona
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
§ 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, v platném znění, upozorňuje provozovatele Active Radio a.s., IČ:
61058297, se sídlem Wenzigova 1872/4, Nové Město, 120 00 Praha 2, na porušení
ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil tím, že nesplnil svou
povinnost oznámit ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu do obchodního rejstříku výmaz člena
dozorčí rady provozovatele. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
13-0-0
46. RRTV/2019/78/zab: Vyhlášení licenčního řízení se soubory technických parametrů
Mariánské Lázně město 98,8 MHz / 200 W, Prachatice město 107,9 MHz / 100 W, Bruntál
město 107,5 MHz / 100 W a Litomyšl 93,5 MHz / 100 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Mariánské Lázně město 98,8
MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 12 42 32 / 49 56 53, Prachatice město 107,9 MHz /
100 W souřadnice WGS 84: 14 00 11 / 49 00 51, Bruntál město 107,5 MHz / 100 W
souřadnice WGS 84: 17 28 14 / 49 59 55 a Litomyšl 93,5 MHz / 100 W souřadnice WGS
84: 16 16 45 / 49 53 18 se lhůtou pro doručení žádostí do 30. ledna 2020.
13-0-0
47. RRTV/2019/868/poj: RadioZET s. r. o. / ZET / kontinuální analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu ZET provozovatele RadioZET s.r.o. ze dne
21. 10. 2019 od 7:00 do 19:00 hod.
13-0-0
48. RRTV/2019/865/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry/zasedání
21/2019

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení
odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; LiberecVratislavice 107,4 MHz) dne 5. prosince 2019, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o.
(program Radio Beat; Brno-Kohoutovice 91,0 MHz) dne 5. prosince 2019, LONDA spol.
s r.o. (program RÁDIO IMPULS; Plzeň 91,4 MHz) dne 5. prosince 2019, MEDIA
BOHEMIA a.s. (program Rock Radio; České Budějovice 99,7 MHz) dne 5. prosince 2019,
EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; Ústí nad Labem 107,2 MHz) dne 5. prosince
2019, Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; Ostrava 91,0 MHz) dne 5. prosince
2019 a NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO KROKODÝL; Brno 103,0 MHz) dne 5. prosince
2019.
13-0-0
49. RRTV/2019/843/zab: Různí provozovatelé / přehled doručených oznámení
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Active Radio a.s., IČ: 61058297,
doručeným Radě dne 26. listopadu 2019 pod č.j.: RRTV/13934/2019-vra, spočívajícím v
oznámení výmazu dosavadního člena dozorčí rady, s oznámením provozovatele
RadioZET s.r.o., IČ: 25616803, doručeným Radě dne 26. listopadu 2019 pod č.j.
RRTV/13933/2019-vra, spočívajícím v oznámení výmazu dosavadního jednatele, zápisu
nového jednatele a zápisu nové výše vkladu a obchodního podílu společníka
provozovatele, s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001,
doručeným Radě dne 14. listopadu 2019 pod č.j.: RRTV/13184/2019-vra, spočívajícím ve
výlukách vysílání Radia Proglas za měsíc říjen 2019 dle přehledu v uvedeném oznámení,
s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, doručeným Radě
dne 5. prosince 2019 pod č.j.: RRTV/14168/2019-vra, spočívajícím ve výlukách vysílání
Radia Proglas za měsíc listopad 2019 dle přehledu v uvedeném oznámení.
13-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele TWR live s.r.o., IČ: 08244430,
doručeným Radě dne 14. listopadu 2019 pod č.j.: RRTV/13176/2019-vra, spočívajícím v
zahájení vysílání programu Rádio 7 dne 12. listopadu 2019 (licence č.j.:
RRTV/9312/2019-blu ze dne 23. července 2019) šířeného prostřednictvím družic.
13-0-0
50. RRTV/2019/205/blu: Rádio Kroměříž s.r.o. - Rádio Kroměříž - RV - šetření veřejné
ochrankyně práv - seznámení se s vyrozuměním veřejné ochránkyně práv
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s vyrozuměním veřejné
ochránkyně práv č.j. RRTV/14022/2019-vra o zastavení šetření, veřejná ochránkyně práv
dospěla k závěru, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nepochybila.
13-0-0
51. 2014/1181/zab: Licenční řízení/RV/Brno město 102,4 MHz / 100 W - seznámení s
rozsudkem NSS
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího právního soudu (doručen pod č.j.
RRTV/14033/2019-vra) č.j. 9 As 11/2018-31 ze dne 27. listopadu 2019, kterým byla
zamítnuta kasační stížnost společnosti MAX LOYD, s.r.o. proti rozsudku Městského
soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2017, č.j. 14 A 48/2017 - 74, kterým byla zamítnuta
žaloba společnosti MAX LOYD, s. r. o. proti rozhodnutí Rady ze dne 8. srpna 2017, č.j.:
RRTV/11326/2017-str, sp. zn.: RRTV/2014/1181/zab, kterým Rada udělila společnosti
Rádio Student, s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
se souborem technických parametrů Brno 102,4 MHz / 100 W pro program Free Radio
na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025 a zamítla žádost společnosti MAX LOYD, s.
r. o.
13-0-0

52. RRTV/2019/877/zem: MTV NETWORKS s.r.o. / TV / Spike / družice / změna licenčních
podmínek (hlavní jazyk vysílání)
- Rada uděluje provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se
sídlem se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas podle § 21 odst.
1 písm. d), zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci,
č.j. RRTV/15361/2017-smu, spis. zn. RRTV/2017/867/smu, ze dne 24. října 2017, a to
změnou hlavního jazyka vysílání na: ruštinu, v rozsahu dle žádosti ze dne 12. listopadu
2019, doručené dne 10. prosince 2019 pod č.j. RRTV14592/2019-vra.
13-0-0
53. RRTV/2019/845/rap: NOEL, s.r.o./ TV/ Informační programy/ kabelové systémy změna územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek - předchozí souhlas
- Rada uděluje provozovateli NOEL, s.r.o., IČO: 48908991, se sídlem Na Pískách 3,
69501 Hodonín, souhlas ke změně skutečností uvedených v licenci č. j. RU/124/02 ze
dne 14. května 2002 dle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v
rozšíření programové nabídky o program (infokanál) Infokanál Těmice u Hodonína 2,
určený pro kabelové systémy v katastrálním území 765872, Těmice u Hodonína, s
licenčními podmínkami dle žádosti č. j. RRTV/13907/2019-vra doručené dne 26. listopadu
2019.
13-0-0
- Rada uděluje provozovateli NOEL, s.r.o., IČO: 48908991, se sídlem Na Pískách 3,
69501 Hodonín, souhlas ke změně skutečností uvedených v licenci, č. j. Ru/124/02 ze
dne 14. května 2002, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních
podmínek dle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., a to ukončení vysílání
Infokanálu Horní Bojanovice v kabelových systémech v k. ú. 642444, okres Břeclav, a to
ke dni 31. prosince 2019 a Infokanálu Lužice u Hodonína, k. ú. 689343, okres Hodonín
ke dni 30. listopadu 2020, v souladu s žádostí č. j. RRTV/13907/2019-vra, doručenou dne
26. 11. 2019.
13-0-0
54. RRTV/2019/846/rap: NOEL, s.r.o./ TV/ Reg/ kabelové systémy - změna územního
rozsahu vysílání
- Rada registruje provozovateli NOEL, s.r.o., IČ 48908991, se sídlem Na Pískách 3,
Hodonín, PSČ 695 01, podle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., změnu
registrace č. j. Rg/15/97 ze dne 8. dubna 1997, spočívající ve změně územního rozsahu
vysílání, a to ukončení převzatého vysílání v rozsahu kabelových systémů v obci Horní
Bojanovice, k. ú. 642444 ke dni 31. 12. 2019 a v obci Lužice u Hodonína, k. ú. 689343 ke
dni 30. 11. 2020, v souladu s podáním č. j. RRTV/13907/2019-vra, doručeným dne 26.
11. 2019.
13-0-0
55. RRTV/2019/835/zem: Krajská nemocnice Liberec, a.s. / TV KNL / TV // Reg / kabelové
systémy / změna: 1) licence (výše základního kapitálu, vkladu a stanov); 2) registrace
(vkladu akcionáře)
- Rada uděluje provozovateli Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem
Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, souhlas podle § 21 odst. 1 písm.
e) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j.
RRTV/3515/2016-SMU, spis. zn.: 2016/827/SMU/Kra, ze dne 22. listopadu 2016, a to
navýšením základního kapitálu společnosti a vkladu akcionáře Liberecký kraj, IČ 708 91
508, se sídlem U Jezu 642/2A, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, o částku 23 639 127,Kč (spočívající v upsání 1 ks akcie na jméno o jmenovité hodnotě 23 639 127,- Kč předem
určenému zájemci Liberecký kraj) na 1 013 503 820,- Kč a aktualizovaným zněním stanov
společnosti, v rozsahu dle žádosti ze dne 22. listopadu 2019, č.j. RRTV/13573/2019-vra,
ve znění doplnění a upřesnění ze dne 27. listopadu 2019, č.j. RRTV/13949/2019-vra.
13-0-0

- Rada registruje provozovateli Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem
Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, změnu vkladu akcionáře podle §
29 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., a to upsání 1 ks akcie na jméno o jmenovité
hodnotě 23 639 127,- Kč předem určenému zájemci Liberecký kraj, IČ 708 91 508, se
sídlem U Jezu 642/2A, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, v rozsahu dle oznámení ze
dne 22. listopadu 2019, č.j. RRTV/13573/2019-vra, ve znění doplnění a upřesnění ze dne
27. listopadu 2019, č.j. RRTV/13949/2019-vra.
13-0-0
56. RRTV/2019/847/zem: Různí provozovatelé /registrace /změna programové nabídky /
Přehled doručených oznámení
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ 268 39 407, o změně ostatních skutečností
uvedených v přihlášce k registraci spočívající ve změně programové nabídky převzatého
vysílání, a to zařazení televizních programů Televize ZAK (zkratka „TV ZAK“) a Jihočeská
televize („JTV“), v rozsahu podání ze dne 2. prosince 2019, č.j. RRTV/14045/2019-vra.
13-0-0
57. RRTV/2019/856/fia: Různí provozovatelé televizního a převzatého vysílání /přehled
doručených oznámení
- Rada se seznámila se 2 oznameními.
13-0-0
58. RRTV/2019/871/cun: Právní analýza dopadů zákona č. 196/2009 Sb. a návrh možných
věcných řešení
- Rada se seznámila s předloženým materiálem „Právní analýza dopadů zákona č.
196/2009 Sb. a návrh možných věcných řešení“.
13-0-0
59. RRTV/2019/118/vra: Přehled odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
- Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
13-0-0
60. RRTV/2018/741/kod: Společné setkání RRTV a Rady pre vysielanie a retransmisiu
- Rada se seznámila s dopisem předsedkyně Rady pre vysielanie a retransmisiu a
navrhuje vzájemné setkání ve dnech: 25.3.2020
13-0-0
61. RRTV/2019/872/ras: Média dětem, média s dětmi V. - Zlín 2020
- Rada se seznámila s informacemi ke struktuře programu pro odbornou veřejnost v
rámci ZLÍN FILM FESTIVAL 2020.
13-0-0
- Rada souhlasí s termínem konference RRTV s názvem Média dětem, média s dětmi V.
v rámci ZLÍN FILM FESTIVAL 2020 dne 3. června 2020.
13-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

