
 

Zápis z 21. zasedání 2020, konaného dne 22. 12. 2020 

Přítomni: Dohnálková, Jakl, Jaklová, Jehlička, Krejčí, Nastoupilová, Novák, Mencl, Petrov, 
Poledníček, Šincl, Zvěřinová 
Omluveni: Bezouška 
Ověřovatel: Hrubá 

 

1 RRTV/2020/920/bla: Schválení programu 21. zasedání 2020 

- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn 

12-0-0 

2 RRTV/2020/894/fia: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. /TV /TeenNick 

/družice /řízení o udělení licence - ústní jednání dne 22. prosince 2020, ve 13.30 hodin  

- Rada uděluje právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech 

s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 

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

prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: TeenNick; základní 

programová specifikace: Dětský televizní program zaměřený na americkou produkci; výčet 

států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Izrael, Německo, 

Rumunsko; hlavní jazyk vysílání: rumunština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle 

žádosti, ze dne 30. listopadu 2020, č.j.: RRTV/15798/2020-vra.   

9-0-0 

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

televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Německo a Rumunsko o udělení 

licence společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se 

sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, k televiznímu vysílání programu 

TeenNick, šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Dětský 

televizní program zaměřený na americkou produkci. 

9-0-0 

3 RRTV/2020/896/fia: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. /TV /Polsat 

Comedy Central Extra /družice /řízení o udělení licence - ústní jednání dne 22. prosince 

2020, ve 13.40 hodin 

- Rada uděluje právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech 

s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 

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

prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: Polsat Comedy Central 

Extra; základní programová specifikace:  Komediální televizní program zaměřený na 

evropskou produkci; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně 

směřováno: Polsko; hlavní jazyk vysílání: polština; časový rozsah vysílání: 24 hodin 

denně; dle žádosti, ze dne 1. prosince 2020, č.j.: RRTV/15819/2020-vra, ve znění  

upřesnění žádosti ze dne 10. prosince 2020, č.j.: RRTV/378451/2020-vra 

9-0-0 

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

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

ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, 

Staré Město, 110 00 Praha 1, k televiznímu vysílání programu Polsat Comedy Central 

Extra, šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Komediální 

televizní program zaměřený na evropskou produkci. 

9-0-0 



4 RRTV/2020/899/fia: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. /TV /Paramount 

Channel Polska /družice /řízení o udělení licence - ústní jednání dne 22. prosince 2020, 

ve 13.50 hodin 

- Rada uděluje právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech 

s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 

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

prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: Paramount Channel 

Polska; základní programová specifikace: Program zaměřený na filmy a seriály americké 

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

Polsko; hlavní jazyk vysílání: polština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, 

ze dne 1. prosince 2020, č.j.: RRTV/15833/2020-vra.  

9-0-0 

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

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

ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, 

Staré Město, 110 00 Praha 1, k televiznímu vysílání programu Paramount Channel Polska, 

šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Program 

zaměřený na filmy a seriály americké produkce. 

9-0-0 

5 RRTV/2020/900/fia: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. /TV /Comedy 

Central Polska /družice /řízení o udělení licence - ústní jednání dne 22. prosince 2020, 

ve 14.00 hodin 

- Rada uděluje právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech 

s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 

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

prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: Comedy Central Polska; 

základní programová specifikace: Televizní program zaměřený na americkou produkci 

komediálních pořadů; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně 

směřováno: Polsko; hlavní jazyk vysílání: polština; časový rozsah vysílání: 24 hodin 

denně; dle žádosti, ze dne 1. prosince 2020, č.j.: RRTV/15840/2020-vra, ve znění 

upřesnění žádosti ze dne 10. prosince 2020, č.j.: RRTV/16565/2020-vra 

9-0-0 

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

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

ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, 

Staré Město, 110 00 Praha 1, k televiznímu vysílání programu Comedy Central Polska, 

šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Televizní program 

zaměřený na americkou produkci komediálních pořadů.  

9-0-0 

6 RRTV/2020/731/zab: Licenční řízení/RV/Šumperk-Kolšov 107,6 MHz / 500 W - veřejné 

slyšení od 14:10 hodin 

- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 

šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Šumperk Kolšov 

107,6 MHz / 500 W, souřadnice WGS 84: 16 56 30 / 49 53 42 projednala se žadatelem 

otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.  

9-0-0 

7 RRTV/2020/219/zab: Vyhlášení licenčního řízení se soubory technických parametrů 

České Budějovice V 104,8 MHz / 50 W a  Liberec město 3 95,1 MHz / 50 W 

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 

vysílačů se soubory technických parametrů České Budějovice V 104,8 MHz / 50 W, 



souřadnice WGS 84: 14 28 12 / 48 58 03 a Liberec město 3 95,1 MHz / 50 W, souřadnice 

WGS 84: 15 03 55 / 50 46 11, se lhůtou pro doručení žádostí do 26. ledna 2021. 

12-0-0 

8 RRTV/2020/868/str: ORLICKO Media s.r.o./Radio Orlicko (licence sp. zn. 2015/475/zab, 

č.j. RRTV/1856/2016-bar ze dne 17.5.2016)/RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. d) - 

rozhodnutí 

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

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

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada 

uděluje provozovateli ORLICKO Media s.r.o., IČ: 040 95 766, se sídlem Na Štěpnici 1272, 

PSČ 562 06 Ústí nad Orlicí, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 

k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Orlicko (licence sp. zn. 

2015/475/zab, č.j. RRTV/1856/2016-bar ze dne 17.5.2016) podle § 21 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato 

změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné 

znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 

12-0-0 

9 RRTV/2020/858/blu: RADIO IBUR s.r.o./RADIO RUBI (sp.zn. 2011/802/zab)/RV/změna 

licence § 21 odst. 1 písm. d) - rozhodnutí 

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

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

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada 

uděluje provozovateli RADIO IBUR s.r.o., IČ: 28643704, se sídlem Uničov, Mohelnická 

807, PSČ 78391, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 

provozování rozhlasového vysílání programu Radio Rubi (licence sp.zn. 2011/802/zab) 

podle § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 

licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na 

základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu 

tohoto rozhodnutí. 

12-0-0 

10 RRTV/2020/917/jam: První rozhlasová, s.r.o. / Oldies rádio - 2. 12. 2020 od 00:00 do 

24:00 hodin, analýza 

- Rada se seznámila s analýzou programu Oldies rádio provozovatele První rozhlasová, 

s.r.o. ze středy  2.12. 2020  od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu 

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

podmínkami. 

12-0-0 

11 RRTV/2020/918/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních 

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

21/2020 

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

odvysílaných provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program COUNTRY 

RADIO; Praha 89,5 MHz) dne 10. prosince 2020, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio 

BLANÍK; Liberec-Vratislavice 107,4 MHz) dne 10. prosince 2020, Frekvence 1, a.s. 

(program FREKVENCE 1; Plzeň 104,1 MHz) dne 10. prosince 2020, MEDIA BOHEMIA 

a.s. (program Rock Radio; České Budějovice 99,7 MHz) dne 10. prosince 2020, RADIO 

UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio BEAT; Brno-Kohoutovice 91,0 MHz) 



dne 10. prosince 2020 a LONDA spol. s r.o. (program Rock Zone 105,9; Praha 105,9 MHz) 

dne 10. prosince 2020. 

12-0-0 

12 RRTV/2020/902/str: Různí provozovatelé rozhlasového vysílání; Přehled doručených 

oznámení 21/2020 

- Rada se seznámila se 4 oznámeními. 

12-0-0 

13 RRTV/2020/897/smu: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. / Prima 

Comedy Central / vysílače / TV  / žádost o předchozí souhlas se změnou označení názvu 

programu a LP 

- Rada podle § 21 odst. 1 písm. a) a d), zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli 

ViacomCBS Networks International s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371, 110 00 

Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, RRTV/4195/2015-

SMU, sp. zn. 2015/924/SMU/MTV ze dne    18. listopadu 2015,  spočívající ve změně 

názvu programu Prima Comedy Central na Paramount Network k 12. 1. 2021 a ve změně 

znění programových podmínek, v rozsahu žádosti doručené dne 2. prosince 2020 pod č.j. 

RRTV/15845/2020- 

12-0-0 

14 RRTV/2020/898/smu: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. / Prima 

Comedy Central / TV / družice / změna označení názvu programu a LP 

- Rada podle § 21 odst. 1 písm. a) a d), zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli 

ViacomCBS Networks International s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371, 110 00 

Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. 

RRTV/4352/2015-SMU, sp. zn. 2015/1056/SMU/MTV ze dne    1. prosince 2015,  

spočívající ve změně názvu programu Prima Comedy Central na Paramount Network k 

12. 1. 2021 a ve změně znění programových podmínek, v rozsahu žádosti doručené dne 

2. prosince 2020 pod č.j. RRTV/15846/2020-vra. 

12-0-0 

15 RRTV/2020/942/fia: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. /TV /Paramount 

Channel /družice /žádost o ukončení vysílání - zánik platnosti licence 

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

IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zanikla dne 17. 

prosince 2020, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního 

vysílání programu Paramount Channel, šířeného prostřednictvím družice, udělená 

rozhodnutím sp. zn.: 2013/989/sve/MTV, č.j.: sve/315/2014, ze dne 21. ledna 2014, dle 

žádosti ze dne 10. prosince 2020, č.j.: RRTV/16135/2020-vra. O této skutečnosti Rada dle 

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

12-0-0 

16 RRTV/2020/885/smu: JTV a.s. / Jihočeská televize ("JTV") /  TV / vysílače / žádost o 

předchozí souhlas se změnou seznamu akcionářů 

- Rada podle § 21 odst. 1 písm. e)  zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli  JTV 

a.s., IČ: 25156527, se sídlem: Křižíkova 1696, České Budějovice 6, 370 01 České 

Budějovice, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. cun/2608/08 

ze dne  8. dubna 2008, sp. zn. 2008/215/CUN/TV,  spočívající ve změně seznamu 

akcionářů, a to v rozsahu žádosti doručené dne 1. prosince  2020 pod č.j. 

RRTV/15725/2020-vra a doplnění č.j. RRTV/16102/2020-vra. 

12-0-0 

 



17 RRTV/2020/887/smu: SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. / TV / kabelové systémy / 

infokanály /žádost o předchozí souhlas se změnou územního rozsahu vysílání a LP 

- Rada uděluje provozovateli  SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ 469 00 250, se sídlem 

Dlažánky 305/16, 769 01 Holešov, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 

231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. Ru/226/02/2619 

ze dne 24. září 2002, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních 

podmínek, a to v zúžení územního rozsahu vysílání o Halenkovice, k. ú. 636908 a 

Podkopná Lhota, k.ú.723843 a v ukončení vysílání infokánálů v těchto lokalitách k 31. 

prosinci 2020, v rozsahu žádosti doručené dne 30. listopadu 2020 pod č.j. 

RRTV/15770/2020-vra. 

12-0-0 

18 RRTV/2020/757/smu: Hudební televize, s.r.o. / Retro Music Television / TV / vysílače 

/ řízení o udělení licence / žádost o 2. prodloužení lhůty k odstranění nedostatků žádosti 

- Rada prodlužuje společnosti Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, se sídlem: 

Záhřebská 156/26, Vinohrady, 120 00  Praha 2, podle ustanovení § 39 odst. 2 zákona č. 

500/2004 Sb., lhůtu k odstranění nedostatků žádosti o udělení licence k provozování 

celoplošného zemského digitálního televizního vysílání programu Retro Music Television, 

šířenému prostřednictvím vysílačů ze dne 9. října 2020 pod č.j. RRTV/14117/2020-vra, na 

základě žádosti doručené dne 7. prosince 2020 pod č.j. RRTV/15987/2020-vra, a to do 

15. ledna 2021. 

12-0-0 

19 RRTV/2020/758/smu: Hudební televize, s.r.o. / Retro Music Television / TV / družice / 

řízení o udělení licence / žádost o 2. prodloužení lhůty k odstranění nedostatků žádosti 

- Rada prodlužuje společnosti Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, se sídlem: 

Záhřebská 156/26, Vinohrady, 120 00  Praha 2, podle ustanovení § 39 odst. 2 zákona č. 

500/2004 Sb., lhůtu k odstranění nedostatků žádosti o udělení licence k provozování 

televizního vysílání programu Retro Music Television šířenému prostřednictvím družice ze 

dne 9. října 2020 pod č.j.RRTV14118/2020-vra, na základě žádosti  doručené  dne 7. 

prosince 2020 pod č.j. RRTV/15989/2020-vra, a to do 15. ledna 2021. 

12-0-0 

20 RRTV/2020/756/smu: Hudební televize, s.r.o. / Retro Music Television /TV / kabelové 

systémy / řízení o udělení licence / žádost o 2. prodloužení lhůty k odstranění 

nedostatků žádosti 

- Rada prodlužuje společnosti Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, se sídlem: 

Záhřebská 156/26, Vinohrady, 120 00  Praha 2, podle ustanovení § 39 odst. 2 zákona č. 

500/2004 Sb., lhůtu k odstranění nedostatků žádosti o udělení licence k provozování 

televizního vysílání programu Retro Music Television šířenému prostřednictvím 

kabelových systémů ze dne 9. října 2020 pod č.j.RRTV14116/2020-vra, na základě 

žádosti doručené dne 7. prosince 2020 pod č.j. RRTV/15988/2020-vra, a to do 15. ledna 

2021. 

12-0-0 

21 RRTV/2020/835/zem: České Radiokomunikace a.s. / TV / Nalaďte se na DVB-T2 / 

vysílače / žádost o souhlas s přerušením vysílání 

- Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje 

provozovateli České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, se sídlem Skokanská 2117/1, 

Břevnov, 169 00 Praha 6, souhlas s přerušením vysílání televizního programu Nalaďte se 

na DVB-T2 šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence ze dne 23. července 

2019, č.j. RRTV/9413/2019-zem, spis. zn.: 2019/481/zem, a to do 28. února 2021, v 

rozsahu dle žádosti ze dne 2. prosince 2020, č.j. RRTV/15851/2020-vra. 

12-0-0 



22 RRTV/2020/709/zem: ŠLÁGR TV, spol. s r.o. / TV / ŠLÁGR 2 / vysílače / žádost o 

souhlas s přerušením vysílání 

- Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje 

provozovateli ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, se sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, 

souhlas s přerušením vysílání televizního programu ŠLÁGR 2 šířeného prostřednictvím 

vysílačů na základě licence č.j. RRTV/13637/2017-zem, spis. zn.: 2017/661/zem, ze dne 

26. září 2017, a to do 31. května 2021, v rozsahu dle žádosti ze dne 27. listopadu 2020, 

č.j. RRTV/15735/2020-vra. 

12-0-0 

23 RRTV/2020/891/zem: Různí provozovatelé televizního vysílání / oznámení zahájení 

vysílání // POLAR televize Ostrava, s.r.o./POLAR 2/dne 29.11.2020 // ViacomCBS 

Networks International Czech s.r.o./Paramount Network dne 17.12.2020 

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 258 

59 838, se sídlem Boleslavova 710/19, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, o zahájení 

vysílání televizního vysílání programu POLAR 2 šířeného prostřednictvím zvláštních 

přenosových systémů dle licence č.j. RRTV/15435/2020-zem, spis. zn.: 2020/724/zem ze 

dne 18. listopadu 2020, a to dne 29. listopadu 2020, v rozsahu podání doručeného dne 

29. listopadu 2020 pod č.j. RRTV/15756/2020-vra. 

12-0-0 

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele ViacomCBS Networks International 

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

zahájení vysílání televizního vysílání programu Paramount Network šířeného 

prostřednictvím družice dle licence č.j. RRTV/15622/2020-fia, spis. zn.: 2020/846/fia ze 

dne 24. listopadu 2020, a to dne 17. prosince 2020 v rozsahu podání doručeného dne 13. 

prosince 2020 pod č.j. RRTV/16656/2020-vra. 

12-0-0 

24 RRTV/2020/908/zem: HBO Europe s.r.o. / TV / družice, ZPS / oznámení zahájení 

vysílání nových 20 programů dne 1. ledna 2021 

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele HBO Europe s.r.o.,  IČ 614 66 786, se 

sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, že dne 1. ledna 2021 zahájí vysílání 

televizního vysílání programů šířených prostřednictvím zvláštních přenosových systémů 

(popř. oběma technickými prostředky, tj. zvláštními přenosovými systémy a družicí) dle 

licencí udělených ze dne 18. listopadu 2020, a to programů:  Boing French, Boomerang 

Benelux CEE GAS, Boomerang Eire (ZPS, družice), Boomerang French, Boomerang 

MENA, Boomerang Nordic, Boomerang Portuguese, Cartoon Network CEE, Cartoon 

Network Dutch, Cartoon Network Eire (ZPS, družice), Cartoon Network French, Cartoon 

Network MENA PAN, Cartoon Network Nordic,  Cartoon Network Poland, Cartoon Network 

Portuguese, Cartoon Network RSE, Cartoonito Eire (ZPS, družice), v rozsahu podání 

doručeného dne 29. listopadu 2020 pod č.j. RRTV/15756/2020-vra. 

12-0-0 

25 RRTV/2020/913/zem: TV Nova s.r.o. / TV / NOVA/Nova / družice / zánik platnosti 

licence / oznámení zahájení vysílání dle nové licence dne 11. prosince 2020 

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

Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, zanikla dne 10. prosince 2020 dle § 24, písm. a) 

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

šířeného prostřednictvím družice, udělená rozhodnutím č.j. zem/7962/08, sp. zn. 

2008/1354/zem/CET ze dne 10. prosince 2008, dle oznámení ze dne 4. prosince 2020 

doručeného pod č.j. RRTV/16034/2020-vac dne 4. prosince 2020. O této skutečnosti 

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

 



12-0-0 

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

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

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

družice na základě licence č.j. RRTV/10988/2020-rap, sp. zn. RRTV/2020/581/rap, ze dne 

27. července 2020, a to dne 11. prosince 2020, dle podání ze dne 4. prosince 2020 

doručeného pod č.j. RRTV/16034/2020-vac dne 4. prosince 2020. 

12-0-0 

26 RRTV/2020/892/zem: Různí provozovatelé vysílání a převzatého vysílání / oznámení  

- Rada se seznámila s 5 oznámeními. 

11-0-0 

27 RRTV/2020/909/koz: Evropská komise - European Democracy Action Plan and Media 

Action Plan 

- Rada se seznámila s dokumenty Evropské komise: European Democracy Action Plan a 

Media Action Plan, které byly oficiálně publikovány dne 3. prosince 2020 

11-0-1 

28 RRTV/2020/914/koz: ERGA Memorandum of Understanding - Memorandum o 

přeshraniční spolupráci 

- Rada se seznámila s Memorandem o přeshraniční spolupráci - Memorandum of 

Understanding, které bylo přijato Evropskou skupinou regulátorů pro audiovizuální média 

ERGA na posledním plenárním jednání, které se konalo dne 3. prosince 2020 

12-0-0 

29 RRTV/2020/884/vis: Souhrn podání OT 21/2020 

- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými 

v období od 27. listopadu do 8. prosince 2020 (celkem 39 podání): Česká televize / ČT1 a 

ČT24 - Události v regionech (Praha), téma Zmírnění některých opatření, ČT1, 18. 

listopadu 2020 od 18:00 hodin, a příspěvky ve zpravodajských, publicistických a 

diskusních pořadech o problematice stejnopohlavních sňatků na ČT1 a ČT24 v období 8. 

října 2018-31. října 2019, a 90 ČT24, téma Stejnopohlavní sňatky - ano, či ne?, ČT24, 9. 

října 2018 od 20:00 hodin, a Události, komentáře, téma Stejnopohlavní sňatky: ano, či ne?, 

ČT24, 31. října 2018 od 22:00 hodin; Česká televize / ČT1 - Polopatě, téma houby čaga, 

15. listopadu 2020 od 8:50 hodin; Česká televize / ČT1 - Z metropole, reportáž o domě U 

tří zlatých prstenů, 28. listopadu 2020 od 12:00 hodin; TV Nova s.r.o. / NOVA - nevhodná 

reklama v přerušení filmu Harry Potter a vězeň z Azkabanu, 27. listopadu 2020 od 20:20 

hodin; Česká televize / ČT2 - Labyrint světa a ráj srdce (11/24), 27. listopadu 2020 od 

18:35 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima ZOOM - rozsah reklam během vysílání pořadu 

Údolí vlků, 29. listopadu 2020 od 6:10 hodin; Česká televize / ČT24 - rozhovor s Jefimem 

Fištejnem ve Studiu ČT24 bez časové specifikace, vyjádření hosta pořadu 90 ČT24 8. 

července 2020, způsob komentování povolební situace v USA obecně, rozhovor s Eliškou 

Haškovou a Olgou Matuškovou v pásmu Americká volební noc 3.-4. listopadu 2020, 

informování o hnutí Milion chvilek pro demokracii bez specifikace času nebo pořadu; 

Česká televize / ČT1 a ČT24 - Události, dlouhodobé informování o prezidentských volbách 

v USA; TV Nova s.r.o. / Nova Cinema - nevhodná upoutávka během vysílání filmu Santa 

má bráchu, 27. listopadu 2020 od 12:00 hodin; Česká televize / ČT1 - Otázky Václava 

Moravce, 29. listopadu 2020 od 12:00 hodin; Česká televize / ČT1 - O hloupé havířce, 28. 

listopadu 2020 od 13:05 hodin; Česká televize / ČT24 - rozhovor s poslancem Evropského 

parlamentu Ivanem Davidem; Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. (zadavatel obchodního 

sdělení) - reklama Douglas CAROLINA HERRERA (GOOD GIRL), vysílání na programu 

NOVA dne 2. prosince 2020 v úseku 19:09:31-19:09:51 hodin; Česká televize a Český 

rozhlas / Nespecifikované programy - nevysílání zprávy o občanské iniciativě; TV Nova 



s.r.o. / NOVA - nevhodná reklama v přerušení filmu Harry Potter a Ohnivý pohár, 4. 

prosince 2020 od 20:20 hodin; Česká televize / ČT sport - hlasitost reklam při sportovních 

přenosech obecně, hlasitost bloku reklamy 26. listopadu 2020 v úseku 21:48:52-21:50:43 

hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News - Hlavní zprávy, příspěvek Praha 

vzpomíná na Lennona, 8. prosince 2020 od 18:55 hodin; Česká televize - vyváženost 

zpravodajství; Česká televize / ČT sport - hlasitost prvního obchodního sdělení v 

poločasové přestávce fotbalu AC Sparta Praha - AC Milán, 10. prosince 2020 ve 21:47 

hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov - Moje zprávy, 7. listopadu 

2020 od 20:10 hodin; Česká televize / Různé programy - poděkování ČT za objektivní 

vysílání; Česká televize / ČT24 - kvalita pořadu Hyde Park Civilizace; Česká televize / ČT1 

- pochvala za pořad Reportéři ČT, 30. listopadu 2020 od 21:10 hodin, a za pořad 168 

hodin; Česká televize / Různé programy - poděkování za dobrou práci; Česká televize / 

ČT1 - pochvala pořadu 168 hodin; Česká televize / ČT1 a ČT24 - pochvala pořadu 168 

hodin, Reportéři ČT, moderátora Václava Moravce a jeho diskusních pořadů, Interview 

ČT24, Události a Události, komentáře; Česká televize / ČT1 a ČT24 - pochvala 

profesionálního informování, programu ČT24 a pořadů 168 hodin a Reportéři ČT z 

programu ČT1; Česká televize / Různé programy a internetové aktivity - pochvalné 

vyjádření k vysílání a internetovým aktivitám ČT a podněty k fact-checkingové podpoře 

moderátorů a k příliš bulvárnímu formátu pořadu Máte slovo; Česká televize a Český 

rozhlas / Různé programy - spokojenost s programem. 

12-0-0 

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

ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

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

Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání ČESKÁ TELEVIZE, IČ: 

00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, na porušení ustanovení § 53a odst. 

2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Polopatě dne 

15. listopadu 2020 od 8:50 hodin na programu ČT1, který obsahoval reportáž na téma 

houby čaga, ve které byl nepatřičně zdůrazněn umístěný produkt doplněk stravy ČAGA + 

REISHI a RAKYTNÍK. Nepatřičné zdůraznění spočívalo zejména v přehnaně explicitní 

vizuální prezentaci jmenovaného produktu s ohledem na potřeby informativního použití v 

magazínu životního stylu opakovanými záběry včetně detailních, jako jediného příkladu 

produktu s obsahem houby čaga v reportáži věnované této houbě, v synergii s verbálním 

sdělením reportéra o pozitivních účincích houby čaga, vyznívajícím v kontextu vizuální 

informace o jediném konkrétním produktu s obsahem houby čaga, čili produktu ČAGA + 

REISHI a RAKYTNÍK, v reportáži jako sdělení o pozitivních účincích právě tohoto 

produktu, a dále s verbálními sděleními reportéra o vzácnosti a domácí nezpracovatelnosti 

houby čaga a o dostupnosti jím nepojmenovaných hotových produktů s houbou čaga a 

dalšími ingrediencemi, a to v kombinaci, která je uplatněna právě v produktu ČAGA + 

REISHI a RAKYTNÍK, vyznívajícími v kontextu vizuální informace o jediném konkrétním 

produktu s obsahem houby čaga, čili produktu ČAGA + REISHI a RAKYTNÍK, v reportáži 

jako sdělení o jedinečnosti právě tohoto produktu, čímž tato verbální sdělení přispěla k 

nepatřičnému zdůraznění produktu ČAGA + REISHI a RAKYTNÍK. Rada stanovuje lhůtu 

k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

12-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání žádá Státní zemědělskou a potravinářskou 

inspekci o stanovisko ve věci legitimity užití zdravotních tvrzení souvisejících s propagací 

doplňku stravy ČAGA + REISHI a RAKYTNÍK výrobce Terezia Company s.r.o. 

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 § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 

Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného 

přestupku spáchaného odvysíláním reportáže o domu U tří zlatých prstenů v pražské 

Mostecké ulici v pořadu Z metropole dne 28. listopadu 2020 od 12:00 hodin na programu 

ČT1, 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 § 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 obchodních sdělení týkající se erotických služeb či 

výrobků v přerušení filmu Harry Potter a vězeň z Azkabanu dne 27. listopadu 2020 na 

programu NOVA po 22:00 hodině, že věc odkládá. 

12-0-0 

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

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

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

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s § 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 Labyrint světa a ráj srdce (11/24), Kterak 

vrchnost světu vládne , 27. listopadu 2020 od 18:35 hodin na programu ČT2, že věc 

odkládá. 

10-0-2 

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

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

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

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s § 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 překročením povoleného limitu pro vysílání reklamy a 

teleshoppingových šotů 12 minut za 1 vysílací hodinu v době mezi 6:00 a 9:00 hodin dne 

29. listopadu 2020 na programu Prima ZOOM, neboli v době, do které zasáhlo vysílání 

pořadu Údolí vlků, že věc odkládá. 

12-0-0 

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

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

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

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 

Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného 

přestupku spáchaného odvysíláním rozhovoru s Jefimem Fištejnem v pořadu Studio ČT24 

bez časové specifikace, pořadu 90' ČT24 dne 8. července 2020 od 20:05 hodin na 

programu ČT24, způsobem komentování povolební situace v USA obecně, odvysíláním 

rozhovorů s Eliškou Haškovou a Olgou Matuškovou v pásmu Americká volební noc 3.-4. 

listopadu 2020 bez konkrétní specifikace času a informováním o hnutí Milion chvilek pro 

demokracii bez specifikace času nebo pořadu, že věc odkládá. 

8-2-1 

- 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 § 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 dlouhodobým neobjektivním informováním o volební kampani v 

USA bez specifikace času nebo konkrétního pořadu, že věc odkládá. 

11-1-0 

- 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 § 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 nevhodných programových upoutávek během 

vysílání filmu Santa má bráchu 27. listopadu 2020 od 12:00 hodin na programu Nova 

Cinema, že věc odkládá. 

12-0-0 

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

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

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

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 

Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného 

přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce dne 29. listopadu 

2020 od 12:00 hodin na programu ČT1, že věc odkládá. 

9-0-2 

- 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 § 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 O hloupé havířce dne 28. listopadu 2020 od 

13:05 hodin na programu ČT1, že věc odkládá. 

12-0-0 

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

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

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

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 

Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného 

přestupku spáchaného odvysíláním rozhovoru s poslancem Evropského parlamentu 

Ivanem Davidem v nespecifikovaném pořadu na programu ČT24, že věc odkládá. 

12-0-0 

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

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

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

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. f) zákona 

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

možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamy Douglas CAROLINA HERRERA 

(GOOD GIRL) na programu NOVA dne 2. prosince 2020 v úseku 19:09:31-19:09:51 hodin, 

že věc odkládá. 

12-0-0 

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

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

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

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. f) zákona 

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

možného přestupku spáchaného nevysíláním zprávy o občanské iniciativě dle stížnosti č. 



j. RRTV/15950/2020-vra, ID: 376673-RRTV, Českou televizí a Českým rozhlasem, 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 § 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 obchodních sdělení týkající se erotických služeb či 

výrobků v přerušeních filmu Harry Potter a Ohnivý pohár dne 4. prosince 2020 na 

programu NOVA po 22:00 hodině, že věc odkládá. 

12-0-0 

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

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

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

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

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

možného přestupku spáchaného porušením pravidel regulace hlasitosti obchodních 

sdělení při vysílání obchodních sdělení při sportovních přenosech obecně a při vysílání 

bloku reklamy 26. listopadu 2020 v úseku 21:48:52-21:50:43 hodin na programu ČT sport, 

že věc odkládá. 

12-0-0 

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

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

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

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

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

možného přestupku spáchaného odvysíláním příspěvku Praha vzpomíná na Lennona v 

pořadu Hlavní zprávy dne 8. prosince 2020 od 18:55 hodin na programu CNN Prima News, 

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 vysíláním nevyváženého zpravodajství Českou televizí 

bez konkrétní specifikace, 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 porušením pravidel regulace hlasitosti obchodních 

sdělení při odvysílání prvního obchodního sdělení v poločasové přestávce fotbalu AC 

Sparta Praha - AC Milán dne 10. prosince 2020 ve 21:47 hodin na programu ČT sport, že 

věc odkládá. 

12-0-0 

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

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



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

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s § 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 Moje zprávy dne 7. listopadu 2020 od 20:10 

hodin na programu Televize Barrandov, že věc odkládá. 

12-0-0 

 

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

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

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

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

500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na 

hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, z jakého důvodu zařadil 

do příspěvku na téma Zmírnění některých opatření, odvysílaného v rámci pořadu Události 

v regionech (Praha) dne 18. listopadu 2020 od 18:00 hodin na programu ČT1, sekvenci 

záběrů vyjadřující do značné míry úplný názorný návod na podepsání konkrétní petice, 

který fungoval jako předestření možnosti podepsat petici, a tím jako nepřímá výzva k 

podpisu petice. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této 

výzvy. 

12-0-0 

30 RRTV/2020/915/vez: Česká televize/ČT/Analýza publicistických pořadů Otázky 

Václava Moravce, Interview ČT24, 168 hodin, Reportéři ČT, 1. 5. - 31. 10. 2020 

- Rada se seznámila s analýzou publicistických pořadů České televize, Otázky Václava 

Moravce, Interview ČT24, 168 hodin a Reportéři ČT, odvysílaných v období od 1. května 

2020 do 31. října 2020. 

8-1-3 

- 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 vysílání ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, 

sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, z jakého 

důvodu nebyl do pořadu Otázky Václava Moravce, vysílaného na programech ČT1 a ČT24 

v období od 1. května 2020 do 31. října 2020, pozván jako host žádný z představitelů 

strany KDU-ČSL. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této 

výzvy. 

10-0-2 

31 RRTV/2020/916/chu: Analýza debat České televize před volbami do zastupitelstev 

krajů v roce 2020 

- Rada se seznámila s analýzou předvolebních debat České televize před volbami do 

zastupitelstev krajů v roce 2020 vysílaných v období od 9. září do 1. října 2020 na 

programu ČT24. 

10-0-2 

32 RRTV/2020/911/onz: Prima, CNN Prima News/FTV Prima, spol. s r.o./Analýza 

publicistického pořadu Partie Terezie Tománkové, 1. 5. - 31. 10. 2020 

- Rada se seznámila s analýzou publicistického pořadu Partie Terezie Tománkové, 

vysílaného na programech Prima a CNN Prima News provozovatele FTV Prima, spol. s 

r.o. v období od 1. května do 31. října 2020. 



11-1-0 

33 RRTV/2020/910/onz: NOVA/TV Nova s.r.o./Analýza publicistických pořadů Střepiny a 

Volby 2020, 1. 5. - 31. 10. 2020 

- Rada se seznámila s analýzou publicistických pořadů programu NOVA, Střepiny a Volby 

2020, odvysílaných v období od 1. května do 31. října 2020, provozovatele TV Nova s.r.o. 

11-0-1 

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

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

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

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

500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem 

Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, o podání vysvětlení k diskuznímu 

pořadu Volby 2020, odvysílanému dne 28. září 2020 v čase od 20.00 hodin na programu 

NOVA, na základě jakého klíče do pořadu s předvolební dramaturgií pozval představitele 

ANO, ČSSD, ODS a České pirátské strany. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 

dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-1 

34 RRTV/2020/912/tic: Televize Barrandov/Barrandov Televizní Studio a.s./Analýza 

publicistických pořadů Duel Jaromíra Soukupa a Aréna Jaromíra Soukupa, 1.5. - 31.10. 

2020 a Jaromír Soukup LIVE, 31.8. - 2.10. 2020 

- Rada se seznámila s analýzou publicistických pořadů programu Televize Barrandov, 

Duel Jaromíra Soukupa a Aréna Jaromíra Soukupa, odvysílaných v období od 1. května 

2020 do 31. října 2020, a Jaromír Soukup LIVE, odvysílaného v období od 31. srpna 2020 

do 2. října 2020, provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. 

11-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 

ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

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

Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 

41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení 

ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu 

Duel Jaromíra Soukupa dne 8. října 2020 od 21:30 hodin na programu Televize Barrandov, 

neboť v závěru pořadu vyjádřil hostu Michalu Šmardovi, který byl v té době postupujícím 

kandidátem na post senátora, podporu ve volbách („Můžu na závěr jednu větu, víte, co já 

si myslím, kdybyste kandidoval jako nezávislý, tak do toho senátu projdete celkem lehce 

a já budu, já vám budu, já vám bude držet palce, ať se vám to i s tou přítěží ČSSD 

povede.“). Předmětné vydání bylo do vysílání programu zařazeno v předvečer konání 

druhého kola voleb do Senátu PČR. Moderátor tak mohl svým výrokem ovlivnit 

rozhodování voličů v senátních volbách a nepřípustně tak zasáhnout do probíhající 

politické soutěže. Tím se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve 

zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 

vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

9-0-3 

- 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 Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 

41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení 

ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadů 

Duel Jaromíra Soukupa ve dnech 13. října 2020 a 20. října od 21:30 hodin a Aréna 

Jaromíra Soukupa dne 14. října 2020 od 21:30 hodin na programu Televize Barrandov, 



neboť moderátor pořadů, Jaromír Soukup, v diskusi s opozičními politiky rezignoval na roli 

kvalifikovaného oponenta a diskusní prostor využíval k šíření svých vlastních subjektivních 

názorů, které byly ostře nepřátelské vůči vládní politice související s řešením pandemie 

onemocnění covid-19. Svou pozici moderátora zároveň zneužíval k tomu, aby hostům 

kladl návodné a sugestivní dotazy, kterými diskutujícím podsouval premisu, že vláda ve 

zvládání pandemie fatálně selhala. Hosty současně tlačil k závěru, že řešením nastalé 

situace je výměna vlády. Provozovatel tak nezabezpečil, aby si diváci na základě zhlédnutí 

předmětných vydání pořadů byli schopni na diskutovanou problematiku utvořit svůj vlastní 

nezávislý názor. Tím se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a 

politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Rada 

stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

9-0-3 

35 RRTV/2020/869/vis: Monitoring vysílání před volbami do zastupitelstev krajů a 

Senátu 2020 - Jihočeská televize ("JTV") 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou vysílání programu 

JIHOČESKÁ TELEVIZE ("JTV") provozovatele JTV a.s. v období 30. července-3. října 

2020 z hlediska objektivity a vyváženosti informování před volbami do zastupitelstev krajů 

a Senátu. 

12-0-0 

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

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

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

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

500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání JTV a.s., IČ: 25156527, sídlem Křižíkova 

1696, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, o podání vysvětlení k pořadům 

Krajské volby 2020, které byly premiérově vysílány na programu JIHOČESKÁ TELEVIZE 

("JTV") ve dnech 29. a 30. září 2020, z jakého důvodu v debatách lídrů kandidátek 

politických stran, hnutí a koalic ve volbách do zastupitelstva Jihočeského kraje v těchto 

pořadech dostal vždy jeden host ze čtyř v daném pořadu výrazně větší celkový prostor pro 

svá vyjádření než ostatní účastníci debaty - podíl Ivany Stráské (ČSSD) v první debatě a 

Martina Kuby (ODS) v druhé debatě na celkové době pro vyjádření hostů byl v těchto 

debatách dvojnásobný oproti podílu účastníků téže debaty, kteří získali nejméně prostoru, 

a moderátor opakovaně nezasahoval u nejdéle hovořících v případech jejich v rámci 

debaty nadprůměrně dlouhých promluv, ani nekompenzoval dlouhý čas těchto jejich 

promluv, respektive výrazně delší celkový čas jejich vystupování ostatním účastníkům 

debaty. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-1 

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

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

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

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

500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání JTV a.s., IČ: 25156527, sídlem Křižíkova 

1696, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, o podání vysvětlení ke zpracování 

reportáže Řev a výhrůžky v Otakarově ulici v pořadu Zprávy z Jihočeského kraje dne 22. 

září 2020 na programu JIHOČESKÁ TELEVIZE ("JTV"), z jakých důvodů nedal v reportáži 

prostor k aktuálnímu vyjádření kritizovaným, tj. vedení města České Budějovice, 

primátorovi a městské policii, a dále o jaké informace nebo zdroje se opíralo redakční 

skutkové tvrzení v reportáži, že návrh novely zákona o sociálním bydlení „předal Martin 

Kuba s kolegy Poslanecké sněmovně“, když Martin Kuba není poslancem a nemůže být 

členem skupiny poslanců, která předkládá Poslanecké sněmovně návrh zákona. Rada 

stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-1 



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

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

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

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

500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání JTV a.s., IČ: 25156527, sídlem Křižíkova 

1696, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, o podání vysvětlení k obsahu 

vysílání pořadu Zprávy z Jihočeského kraje v období 30. července-3. října 2020 na 

programu JIHOČESKÁ TELEVIZE ("JTV"), z jakých důvodů poskytl v uvedeném období 

možnost k vystoupení Martinu Kubovi, který byl v té době kandidátem ve volbách do 

krajského zastupitelstva Jihočeského kraje za ODS, v celkem 14 příspěvcích, konkrétně 

příspěvků Jihočeské naděje podpoří nové talenty (30. července 2020), Kino na baterky 

pro jihočeské naděje (10. srpna 2020), Letní kina letos táhnou (17. srpna 2020), Pozvánka 

na Kabelkový veletrh (20. srpna 2020), Kuba požaduje stejné podmínky pro všechny (25. 

srpna 2020), Město lidem, lidé městu (30. srpna 2020), Kina na baterky jsou ve finále (6. 

září 2020), Martin Kuba představil svůj tým (7. září 2020), Kabelkový veletrh 2020 (9. září 

2020), OIG Gym Cup 2020 (14. září 2020), Martin Kuba spustil petici za dostavbu D3 (17. 

září 2020), Řev a výhrůžky v Otakarově ulici (22. září 2020), Zastupitelstvo kraje stojí za 

dostavbou D3 (25. září 2020) a Čtvrt miliónu pro jihočeské naděje (27. září 2020), což bylo 

výrazně více příspěvků, než ve kterých vystoupil jiný politik, respektive kandidující v 

uvedených volbách za stejné období v témže pořadu. Rada stanovuje lhůtu k podání 

vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-1 

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

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

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

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

500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání JTV a.s., IČ: 25156527, sídlem Křižíkova 

1696, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, o podání vysvětlení k obsahu 

vysílání pořadu Zprávy z Jihočeského kraje v období 30. července-3. října 2020 na 

programu JIHOČESKÁ TELEVIZE ("JTV"), z jakých důvodů poskytl v uvedeném období 

možnost k vystoupení zástupci České pirátské strany v jediné krátké reportáži pořadu 

Zprávy z Jihočeského kraje dne 8. září 2020, což je četnost a prostor nepoměrně menší 

než u vystupování zástupců jiných stran, hnutí či koalic s podobným postavením v 

politickém životě v Jihočeském kraji za stejné období v témže pořadu, a dále aby vysvětlil, 

z jakých důvodů neposkytl v témže období a pořadu prostor k žádnému vystoupení 

zástupcům KSČM a SPD. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 

doručení této výzvy. 

12-0-0 

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

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

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

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

„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání JTV a.s., IČ: 25156527, sídlem 

Křižíkova 1696, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, o podání vysvětlení, 

jakým způsobem při  prezentaci kandidátů ve volbách do krajského zastupitelstva 

Jihočeského kraje za ODS Martina Kuby a Jana Kroba v obchodních sděleních 

odvysílaných na programu JIHOČESKÁ TELEVIZE ("JTV") zohlednil ustanovení § 48 

odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., podle kterého provozovatelé vysílání nesmějí 

zařazovat do vysílání obchodní sdělení politických stran a hnutí a obchodní sdělení 

nezávislých kandidátů na poslance, senátory, prezidenta republiky nebo členy 

zastupitelstva územního samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 

Konkrétně se jednalo o reklamní spot propagující firmy OIG Power a Fine Food Academy, 



nadační fond Jihočeské naděje a akci Letní kino na baterky, který byl vysílán v rámci 

cyklující 30minutové programové smyčky s premiérou 4., 6., 8., 10., 12., 13. a 15. srpna 

2020 a obsahoval vystoupení Martina Kuby a Jana Kroba v záběru s uvedením jména v 

titulku, a spot označující sponzora pořadu OIG Power, který byl vysílán v rámci cyklující 

30minutové programové smyčky s premiérou 3. a 31. srpna a 7. září 2020 před pořadem 

a po pořadu Poradenství Jihočeské televize a obsahoval fotografii Martina Kuby. Rada 

stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

        12-0-0 

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

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

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

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

500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání JTV a.s., IČ: 25156527, sídlem Křižíkova 

1696, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, o podání vysvětlení, zda při 

zařazení rozhovoru s Martinem Kubou do příspěvku Jihočeské naděje podpoří nové 

talenty vysílaného v rámci pořadu Zprávy z Jihočeského kraje v období 30. července 2020 

do 3. října 2020 na programu JIHOČESKÁ TELEVIZE („JTV“) zohlednil jeho kandidaturu 

ve volbách do zastupitelstva Jihočeského kraje v roce 2020 a skutečnost, že rozhovor, 

který se tématem a zpracováním vymykal z okruhu promluv ostatních kandidátů ve 

vysílání daného programu, poskytl Martinu Kubovi nezanedbatelný mediální prostor pro 

prezentaci a tím mohl daného kandidáta zvýhodnit či ostatní kandidáty znevýhodnit 

v politické (volební) soutěži. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 

doručení této výzvy. 

11-0-1 

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

ustanovením § 5 písm. a) 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 JTV a.s., IČ: 25156527, sídlem 

Křižíkova 1696, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, na porušení ustanovení 

§ 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v období 2. srpna-28. září 

2020 vysílal na programu JIHOČESKÁ TELEVIZE ("JTV") cyklické pořady s moderátory 

Janem Krobem a Hanou Šťastnou, kteří kromě toho, že byli moderátory, byli také 

kandidáty ODS ve volbách do zastupitelstva Jihočeského kraje 2.-3. října 2020, konkrétně 

pořady Grilovačka s Honzou Krobem (moderátor Jan Krob, vysílání v rámci cyklující 

30minutové programové smyčky s premiérou 2. srpna 2020, 11. srpna 2020, 18. srpna 

2020, 23. srpna 2020 a 30. srpna 2020), Vaření s Honzou Krobem (moderátor Jan Krob, 

vysílání v rámci cyklující 30minutové programové smyčky s premiérou 4. srpna 2020, 25. 

srpna 2020, 1. září 2020, 8. září 2020, 22. září 2020 a 27. září 2020), Tak chutnají Jižní 

Čechy (moderátoři Jan Krob a Hana Šťastná, vysílání v rámci cyklující 30minutové 

programové smyčky s premiérou 8. srpna 2020, 15. srpna 2020, 22. srpna 2020, 5. září 

2020, 12. září 2020 a 20. září 2020) a Jak se to dělá (moderátor Jan Krob, vysílání v rámci 

cyklující 30minutové programové smyčky s premiérou 9. srpna 2020, 6. září 2020 a 15. 

září 2020), čímž jmenovaným poskytl značný prostor ke zviditelnění oproti všem ostatním 

kandidátům, kterým nebyl prostor poskytnut. Ve všech případech Jan Krob a Hana 

Šťastná vystupovali v pozitivních konotacích kuchařských či potravinářských odborníků 

nebo zvídavých reportérů. Touto prezentací došlo ke zvýhodnění Jana Kroba a Hany 

Šťastné jako kandidátů, případně znevýhodnění kandidátů ostatních, v politickém 

(volebním) soutěžení. Tím došlo k porušení zákonné povinnosti provozovatele vysílání 

zajistit, aby nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná 

politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin 



veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském 

životě. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-1 

36 RRTV/2020/906/nej: Vyškovská TV, s.r.o. - Vyškovský městský informační kanál a 

Kuřimský městský informační program: kontinuální úseky vysílání ze dnů 30. a 31. 

srpna 2020 

- Rada se seznámila s analýzou vysílání televizních programů Vyškovský městský 

informační kanál a Kuřimský městský informační kanál provozovatele Vyškovská TV, s.r.o. 

ze dnů 30. - 31. srpna 2020. 

12-0-0 

37 RRTV/2020/883/bur: KRIMINÁLKY 2020/rešerše kriminálních seriálů na celoplošných 

programech/13.-29.1./17.-23.2/4.-10.5./8.-14.6./20.-26.7./5.-11.10. 2020 

- 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 Krimi  a KINO BARRANDOV v obdobích 13. 

- 19. ledna 2020, 17. - 23. února 2020, 4. - 10. května 2020, 8. - 14. června 2020, 20. - 26. 

července 2020 a 5. - 11. října 2020. 

12-0-0 

38 RRTV/2020/809/had: Fytobiotech s.r.o./ČT1/1.5.2020/v čase 20:13:26 

hodin/„Virostop“/„Swiss quality“ - návrh na zahájení řízení 

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

§ 7 písm. a) a § 1 odst. 10) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 

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

platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 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 dne 22. prosince 2020 zahájit se zadavatelem obchodního 

sdělení, společností Fytobiotech s.r.o., IČ: 02508133, sídlem Chudenická 1059/30, 

Hostivař, 102 00 Praha 10, řízení o přestupku pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) 

zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve vztahu k § 4 odst. 3 zákona, příloha č. 1 

písm. b) č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, dle kterého jsou za klamavou obchodní 

praktiku považovány neoprávněné užívání značky jakosti nebo jiné podobné označení, 

kterého se mohl dopustit zadáním obchodního sdělení/označení sponzora pořadu, 

„Virostop“, které bylo premiérově odvysíláno dne 1. května 2020 v čase 20:13:26 hodin na 

programu ČT1, neboť je v obchodním sdělení užito označení „Swiss quality“, což může 

vést spotřebitele k závěru, že produkt je vyroben ve Švýcarsku, případně že výrobce je 

držitelem ochranné známky k užití tohoto označení. 

12-0-0 

39 RRTV/2020/527/rud: Emporia Style s.r.o./KLENOT TV/Blaupunkt/28.4.2020/od 14:42 

hodin - ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU 

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

rámci své působnosti 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 pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), dle ustanovení § 

8a odst. 1 písm. p) zákona č. 40/1995 Sb., v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 

Sb.), rozhodla dne 22. prosince 2020 takto: Obviněný šiřitel obchodního sdělení, Emporia 

Style s.r.o., IČ: 08122458, se sídlem: Palackého 70, 252 29 Dobřichovice, se uznává 

vinným v souladu s ustanovením § 8a odst. 1 písm. p) zákona č. 40/1995 Sb., pro porušení 

ustanovení § 7a odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil tím, že jakožto šiřitel 

obchodního sdělení / teleshoppingu s přímou nabídkou mobilního telefonu Blaupunkt, 

odvysílaného dne 28. dubna 2020 od 14:42 hodin na programu KLENOT TV, na výzvu 



Rady nesdělil ve stanovené lhůtě údaje o osobě zadavatele a zpracovatele předmětného 

teleshoppingu, respektive nesdělil údaje o osobě, která u něj šíření reklamy objednala. V 

souladu s ustanovením § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., se od uložení správního 

trestu upouští, neboť již samotné projednání věci před správním orgánem postačilo k 

nápravě. 

12-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro oblast 

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

doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), a na základě § 137 odst. 1 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele obchodního sdělení, společnost 

Emporia Style Kft., IČO: 01-09-170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 

12239856-2-41, o podání vysvětlení týkající se teleshoppingového bloku s přímou 

nabídkou mobilního telefonu Blaupunkt, odvysílaného dne 28. dubna 2020 od 14:42 hodin 

na programu KLENOT TV, respektive o doložení následujících skutečností: 1) že původní 

cena nabízeného mobilního telefonu Blaupunkt TX01 je 48 159 Kč (v teleshoppingu je na 

stylizované cenovce v levé části obrazu uvedeno „Původní cena 48 159 Kč“ a moderátorka 

zmiňuje, že běžná cena na trhu je pětinásobná oproti ceně výrobku v teleshoppingu), 2) 

že výrobcem nabízeného mobilního telefonu je skutečně společnost Blaupunkt (jak to 

naznačuje fotografická sekvence evokující přehled historie firmy Blaupunkt), když dle 

veřejně dostupných zdrojů společnost Blaupunkt zanikla v roce 2016, a konečně 3) že 

nabídka telefonu Blaupunkt TX01 probíhající v předmětném teleshoppingu byla skutečně 

množstevně omezená, když v dalších odvysíláních teleshoppingu (například dne 29. 

dubna 2020 v úseku 2:50:36-03:13:27 hodin, 29. dubna 2020 v úseku 03:52:33-04:15:23 

hodin, 29. dubna 2020 v úseku 11:07:27-11:28:55 hodin, nebo třeba 2. května 2020 v 

úseku 03:29:32-03:52:23 hodin) je identický produkt se stejným výchozím množstvím 30 

kusů, se stejným tvrzením, že je to „OBROVSKÁ PREMIÉRA“. Rada stanovuje lhůtu k 

podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-1 

40 RRTV/2020/852/kus: FTV Prima spol. s.r.o. - CNN Prima News - 27.10.2020 od 21:56:35 

hod. - Arginmax - § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 231/2001 Sb. - reakce na upozornění 

- Rada se seznámila s reakcí provozovatele FTV Prima spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem: 

Vinohradská 3217/167 Strašnice 100 00 Praha 10, na upozornění na porušení ustanovení 

§ 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním reklamy na 

doplněk stravy Arginmax dne 27. října 2020 od 21:56:35 hodin na programu CNN Prima 

News. Daný doplněk stravy je nabízen jako zlepšující erekci a sexuální výkonnost. 

12-0-0 

41 RRTV/2020/907/rud: Vyrozumění zástupkyně veřejného ochránce práv/Výměna 

manželek 

- Rada se seznámila s vyrozuměním zástupkyně veřejného ochránce práv o zahájení 

šetření ohledně postupu Rady při uplatňování dohledových opatření nad vysíláním 

televizního pořadu Výměna manželek. 

12-0-0 

- Rada schvaluje návrh odpovědi zástupkyni veřejného ochránce práv na vyrozumění o 

zahájení šetření ohledně postupu Rady při uplatňování dohledových opatření nad 

vysíláním televizního pořadu Výměna manželek. 

11-0-1 

 

 



42 RRTV/2020/780/kus: TV Nova s.r.o. - www.nova.cz - Ulice 3859 - MONETA Money 

Bank, a.s. - smluvní ujednání - vysvětlení 

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele TV Nova s.r.o., IČ 45800456, 

sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha, PSČ 152 00, na základě jakých smluvních 

ujednání či jiných dohod byla do pořadu Ulice - 3859. díl, umístěného v rámci služby 

nova.cz, resp. její sekce VOYO, zařazena v čase 01:17 minut od začátku pořadu vizuální 

prezentace bankomatu společnosti MONETA Money Bank, a.s. 

12-0-0 

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

rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o 

audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen 

zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 

písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném 

znění, ve věci možného přestupku spáchaného neoznačením umístění produktu v pořadu 

Ulice - 3859. díl, umístěného v rámci služby nova.cz, resp. její sekce VOYO, že věc 

odkládá. 

12-0-0 

43 RRTV/2020/905/fej: Výmaz/KOUDELKA PARTNERS s.r.o./QUICK7 

- Rada provádí výmaz poskytovatele KOUDELKA PARTNERS s.r.o., IČ: 03744876, se 

sídlem v Praze, Nad Turbovou 730/28, PSČ 150 00, v souvislosti s uplynutím 1 roku od 

ukončení poskytování služby QUICK7TV.CZ. 

12-0-0 

44 RRTV/2020/144/vra: Přehled odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb. 

- Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb. 

12-0-0 

 

Ověřovatel: Hrubá 

 


