
Zápis z 6. zasedání 2019, konaného dne 26. 3. 2019  

Přítomni: Bezouška, Jehlička, Kasalová, Krejčí, Nastoupilová, Mencl, Novák, Petrov, 
Poledníček, Šincl 
Omluveni: Jaklová, Zvěřinová 
Ověřovatel: Bartoš 

 

1. RRTV/2019/210/bla: Schválení programu 6. zasedání 2019 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn 

9-0-0 

4. RRTV/2019/01/had: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o./ Vibovit/Nova 
Cinema/1.9.2018/8:12:29 hodin/možné § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb. - 13:50 

-  Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2019/1/had provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu reklamy Vibovit, která byla odvysílána dne 1. září 2018 v čase 8:12:29 hodin na 
programu Nova Cinema. 

9-0-0 

-  Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2019/95/had provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu reklamy Vibovit, která byla odvysílána dne 8. října 2018 v čase 
6:05:55 hodin na programu Nova Cinema. 

9-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) dle ustanovení § 88 odst. 1 
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon č. 
250/2016 Sb.“) a dle ustanovení § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala dne 26. března 2019 následující usnesení: 
Rada spojuje řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2019/1/had a sp. zn. RRTV/2019/95/had, 
vedená se společností Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., se sídlem: Praha 5, Radlická 
3185/1c, PSČ 150 00, IČ: 256 29 646. Společné řízení bude nadále vedeno pod sp. zn. 
RRTV/2019/1/had. 

9-0-0 

5. RRTV/2018/1119/had: ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s./reklama „Nízké ceny pro Vaše 
zdraví, verze nabízející inzulíny bez doplatku“/ - Dokazování -13:55 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2018/1119/had provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu reklamy „Nízké ceny pro Vaše zdraví, verze nabízející inzulíny bez 
doplatku“, která byla premiérově odvysílána dne 1. 11. 2018 od 6:07:49 hodin na 
programu Prima love. 

9-0-0 

6. RRTV/2018/1120/had: ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s./reklama/„Nízké ceny pro 
Vaše zdraví, verze nabízející antikoncepci za výhodnější ceny“/5.10.2018/Prima MAX- 
dokazování 13:55 (společně s jiným záznamem) 

-  Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2018/1120/had provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu reklamy „Nízké ceny pro Vaše zdraví, verze nabízející antikoncepci 
za výhodnější ceny“, která byla premiérově odvysílána na programu Prima MAX dne 5. 
10. 2018 od 6:16:14 hodin. 

9-0-0 

7. RRTV/2019/113/str: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. /Radio 
Beat/RV/prodloužení licence (sp. zn. 2011/1018/zab, č.j. STR/2372/2013) - rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm. 
b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen 



„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. 
správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 
231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 
31 901, se sídlem Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 Praha, dobu platnosti licence udělené 
rozhodnutím Rady sp. zn. 2011/1018/zab, č.j. STR/2372/2013 ze dne 23.4.2013 k 
rozhlasovému vysílání programu Radio Beat prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 
Ostrava 90,4 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025. 

10-0-0 

8. RRTV/2018/990/blu: Luxdator s.r.o./Luxdator/RV/KISS/25. června 2018/12:58:37 - 
řízení o přestupku - 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, účinných v době odvysílání obchodního 
sdělení (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 LUXDATOR s.r.o., IČ: 
04852249, se sídlem č.p. 87, 370 01 Vráto, se shledává vinnou ze spáchání přestupku 
dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, 
která byla odvysílána dne 25. června 2018 v čase 12:58:37 hodin na programu KISS 
(České Budějovice 97,7 MHz) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. a 
která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 5 
odst. 2 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, neboť reklama je 
způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo 
který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě. Rada dle ustanovení 
§ 45 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pachateli za spáchání uvedeného přestupku správní 
trest ve formě napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na důsledky svého 
protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního 
jednání, a to trest uložení pokuty dle ustanovení § 8a odst. 2 písm. b) a § 8a odst. 6 písm. 
c) zákona č. 40/1995 Sb. Pachateli je možné v budoucnu uložit pokutu až do výše 5 000 
000 Kč podle závažnosti porušení povinností, a to i opakovaně. V souladu s ustanovením 
§ 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 
Sb. ukládá Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 
1.000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711- 19223001/0710, variabilní symbol 
2018990, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí. 

10-0-0 

9. RRTV/2019/91/blu: Frekvence 1, a.s./FREKVENCE1/RV/podnět na možnou zakázanou 
reklamu - zahájení řízení o přestupku 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných 
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona 
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 
Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností OMD Czech, a.s., IČ: 
64948439, se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 14000 (dále „obviněný“), řízení 
o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy, který zakazuje reklamu, která je nekalou obchodní 
praktikou, podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele), neboť je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, 
kterému je určena, nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo 
službě, kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, která byla odvysílána dne 29. 
listopadu 2018 v čase 07:00:32 na programu FREKVENCE 1 (Praha 102,5 MHz). 



10-0-0 

10. RRTV/2019/18/blu: PS KŘÍDLA s.r.o./Rádio PETROV/RV/30.11.2018/07:32:41 - 
zahájení řízení o přestupku 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných 
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona 
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 
Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností Kaufland Česká republika 
v.o.s., IČ: 25110161, se sídlem Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6 (dále 
„obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 
písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, který zakazuje reklamu, která je 
nekalou obchodní praktikou, podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele), neboť je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování 
spotřebitele, kterému je určena, nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k 
výrobku nebo službě, kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, která byla odvysílána 
dne 30. listopadu 2018 v čase 07:32:41 hodin na programu Rádio PETROV (Jihlava-
Bedřichov 98,0 MHz).  

10-0-0 

11. RRTV/2019/194/hak: MEDIA BOHEMIA, a.s. / Hitrádio Vysočina, 19.2. 2019 00:00 - 
24:00 hodin, analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Hitrádio Vysočina provozovatele MEDIA 
BOHEMIA, a.s. ze dne 19.2. 2019 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 

10-0-0 

12. RRTV/2019/197/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních 
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání 
6/2019 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení 
odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Černá Hora, Trutnov 
105,3 MHz) dne 14. března 2019, HAMCO, s.r.o. (program RADIO HANÁ; Olomouc 92,3 
MHz) dne 14. března 2019, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program 
COUNTRY RADIO; Plzeň 102,1 MHz) dne 14. března 2019, Radio Contact Liberec spol. 
s r.o. (program Radio Contact Liberec; Liberec 101,4 MHz) dne 14. března 2019, RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Radio Spin; Praha 96,2 MHz) dne 14. března 
2019, LONDA spol. s r.o. (program RÁDIO IMPULS; Ústí nad Labem 102,0 MHz) dne 14. 
března 2019 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Chomutov 98,1 MHz) dne 14. 
března 2019. 

10-0-0 

13. RRTV/2019/190/zab: Informace o udělení krátkodobého oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílačů 

-  Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání 
krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz 
VKV vysílačů. 

10-0-0 

14. RRTV/2019/205/blu: Rádio Kroměříž s.r.o. - Rádio Kroměříž - RV - šetření veřejného 
ochrance práv - seznámení se s podáním veřejné ochránkyně práv 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podáním veřejné ochránkyně 
práv č.j. RRTV/3271/2019-vra a rozborem argumentace Úřadu, proč v předmětné věci k 
pochybení dle jeho názoru nedošlo. 



10-0-0 

15. RRTV/2019/180/fia: AMC Networks Central Europe s.r.o. /TV /Minimax /televizní 
vysílání prostřednictvím družice /změna licenčních podmínek - předchozí souhlas; 
změna ostatních skutečností - oznámení 

-  Rada uděluje provozovateli, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 
12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci, rozhodnutí ze dne 23. března 2004, vydané 
pod č.j.: Ru/55/04/805 ze dne 7. dubna 2004, ve znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 
1 písm. d), zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně dalších programových 
podmínek české jazykové verze programu Minimax, v rozsahu žádosti ze dne 5. března 
2019, č.j.: RRTV/3494/2019-vra. 

10-0-0 

-  Rada se dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením 
provozovatele, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se 
sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, se změnou ostatních skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, rozhodnutí ze dne 23. března 2004, vydané pod č.j.: 
Ru/55/04/805 ze dne 7. dubna 2004, ve znění pozdějších změn, spočívající v oznámení 
nových údajů o družici, prostřednictvím které bude program Minimax - česká jazyková 
verze vysílán na území Slovenska, přičemž údaje oznámené Radě 4. února 2019 o 
družici, která vysílá program Minimax - českou jazykovou verzi na území České republiky, 
zůstávají nezměněné, dle podání ze dne 5. března 2019, č.j.: RRTV/3494/2019-vra. 

9-0-0 

16. RRTV/2019/179/fia: AMC Networks Central Europe s.r.o. /TV /Film+ /televizní vysílání 
prostřednictvím družice /změna licenčních podmínek - předchozí souhlas; změna 
ostatních skutečností - oznámení 

-  Rada uděluje provozovateli, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 
12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.: RRTV/1295/2015-FIA, sp. zn.: 
2015/254/FIA/LIN, ze dne 24. března 2015, podle § 21 odst. 1 písm. d), zákona č. 
231/2001 Sb., spočívající ve změně dalších programových podmínek programu Film+, v 
rozsahu žádosti ze dne 5. března 2019, č.j.: RRTV/3495/2019-vra. 

10-0-0 

-  Rada se dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením 
provozovatele, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se 
sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, se změnou ostatních skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, č.j.: RRTV/1295/2015-FIA, sp. zn.: 2015/254/FIA/LIN, ze 
dne 24. března 2015, spočívající v oznámení nových údajů o družici, prostřednictvím 
které bude program Film+ vysílán na území Slovenska, přičemž údaje oznámené Radě 
4. února 2019 o družici, která vysílá program Film+ na území České republiky, zůstávají 
nezměněné, dle podání ze dne 5. března 2019, č.j.: RRTV/3495/2019-vra. 

10-0-0 

17. RRTV/2019/178/fia: AMC Networks Central Europe s.r.o. /TV /Spektrum /televizní 
vysílání prostřednictvím družice /změna licenčních podmínek - předchozí souhlas; 
změna ostatních skutečností - oznámení 

-  Rada uděluje provozovateli, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 
12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.: koz/6867/09, sp. zn.: 2009/896/KOZ/CCE, 
ze dne 8. září 2009, ve znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. d), zákona č. 
231/2001 Sb., spočívající ve změně dalších programových podmínek programu 
Spektrum, v rozsahu žádosti ze dne 5. března 2019, č.j.: RRTV/3496/2019-vra. 

10-0-0 



-  Rada se dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením 
provozovatele, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se 
sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, se změnou ostatních skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, č.j.: koz/6867/09, sp. zn.: 2009/896/KOZ/CCE, ze dne 8. 
září 2009, ve znění pozdějších změn, spočívající v oznámení nových údajů o družici, 
prostřednictvím které bude program Spektrum vysílán na území Slovenska, přičemž 
údaje oznámené Radě 4. února 2019 o družici, která vysílá program Spektrum na území 
České republiky a Maďarska, zůstávají nezměněné, dle podání ze dne 5. března 2019, 
č.j.: RRTV/3496/2019-vra. 

10-0-0 

18. RRTV/2018/727/fia: AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s. /Brno TV 
/vysílače - změna územního rozsahu vysílání – předchozí souhlas 

-  Rada uděluje provozovateli, společnosti AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno 
a.s., IČ: 27695964 se sídlem Vídeňská 51/122, Přízřenice, 619 00 Brno, souhlas podle § 
21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti 
o licenci, sp. zn.: 2014/379/FIA/AID, č. j.: 2876/2014/P, ze dne 11. dubna 2014, programu 
Brno TV, šířeného prostřednictvím vysílačů, spočívající ve změně územního rozsahu 
vysílání spočívající v jeho rozšíření o regionální vysílací síť č. 12, tj. rozšíření o území 
Praha –město, kanál 47, v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu 
ČTÚ-54 836/2018-613, ze dne 24. září 2018 a diagramu využití rádiových kmitočtů, který 
tvoří přílohu stanoviska dle žádosti ze dne 16. července 2018, č.j.: RRTV/14285/2018-
vra. 

10-0-0 

19. RRTV/2019/185/smu: MTV NETWORKS s.r.o. / Nickelodeon / TV / družice / zánik 
licence na vlastní žádost 

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se 
sídlem: Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 140 62, zanikla dne 11. března 2019, podle 
ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního 
vysílání programu Nickelodeon šířeného prostřednictvím družice, udělená rozhodnutím 
sp. zn. 2009/948/sve/MTV, č.j. sve/6917/09 ze dne 22. září 2009, na základě jeho žádosti 
doručené Radě dne 8. března 2019 podáním č.j. RRTV/3628/2019-vra. O této skutečnosti 
Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení. 

10-0-0 

20. RRTV/2019/177/zem: TELEKO, s.r.o. / převzaté vysílání / T-DAB / zánik platnosti 
registrace / zánik registrované právnické osoby 

-  Rada konstatuje, že dne 1. března 2019 zanikla podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., v důsledku fúze sloučením zanikající společnosti TELEKO, 
s.r.o., IČ 256 19 471, se sídlem Příbram II, Pod Hvězdárnou 453, PSČ 26101, s 
nástupnickou společností TELEKO digital, a.s., IČ 281 96 970, se sídlem Příbram II, Pod 
Hvězdárnou 453, PSČ 26101, platnost registrace č.j. koz/2503/09, spis. zn.: 
2009/333/KOZ/TEL, ze dne 24. března 2019, společnosti TELEKO, s.r.o., IČ 256 19 471, 
k provozování převzatého rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních 
vysílačů v systému T - DAB v pásmu III. a L - bandu. O této skutečnosti Rada vydává 
nástupnické společnosti TELEKO digital, a.s., IČ 281 96 970, se sídlem Příbram II, Pod 
Hvězdárnou 453, PSČ 26101, osvědčení o zániku platnosti registrace č.j. koz/2503/09, 
spis. zn.: 2009/333/KOZ/TEL, ze dne 24. března 2019, dle § 154 zákona 500/2004 Sb. 

10-0-0 

21. RRTV/2019/204/fia: KonekTel, a.s./ převzaté rozhlasové a televizní vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů - zánik platnosti registrace  

-  Rada zrušuje provozovateli KonekTel, a.s., IČ 150 51 145, se sídlem sídliště Pražská 
152, Popkovice, 530 06 Pardubice, dle § 30 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., 
registraci, sp. zn.: 2010/948/sve/Kon, č.j.: sve/3713/2010, ze dne 19. října 2010, na 



žádost provozovatele ke dni přijetí žádosti, tj, ke dni dne 15. března 2019, podání 
evidované pod č.j.: RRTV/3797/2019-vra.  

10-0-0 

22. RRTV/2019/188/koz: Dopis předsedy CSA 

-  Rada se seznámila s dopisem nového předsedy francouzské Conseil supérieur de 
laudiovisuel, Roche-Oliviera Maistra, doručeným dne 6. března 2019. 

10-0-0 

23. RRTV/2019/187/smp: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení 

-  Rada se seznámila s 11 oznámeními.  

10-0-0 

24. RRTV/2019/182/jam: Různí provozovatelé / Souhrn podání 6/2019 rozhlas 

-  Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/3475/2019-vra) na skladbu programu Český 
rozhlas Dvojka (1); se stížností (č. j. RRTV/3500/2019-vra) na pořad Radiofórum (2); se 
stížností (č. j. RRTV/3603/2019-vra) na informování programu Český rozhlas Radiožurnál 
o návštěvě premiéra ČR v USA (3) a se stížností (č. j. RRTV/3634/2019-vra) na komentář 
Ondřeje Konráda (4). 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku vysílání programu Český rozhlas Dvojka a nevhodnosti vysílání 
seriálu Most! na programu Česká televize (č. j. RRTV/3475/2019-vra), že věc odkládá. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku odvysílání pořadu Radiofórum dne 4. 3. 2019 na programu Český 
rozhlas Plus (č. j. RRTV/3500/2019-vra), že věc odkládá. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku absence informování o návštěvě premiéra Andreje Babiše v USA na 
programu Český rozhlas Radiožurnál (č. j. RRTV/3603/2019-vra), že věc odkládá. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku odvysílání komentáře Ondřeje Konráda dne 5. 3. 2019 na programu 
Český rozhlas Plus (č. j. RRTV/3634/2019-vra), že věc odkládá. 

10-0-0 

 



25. RRTV/2019/196/chu: Souhrn podání 6/2019 (32 podnětů) 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k 
obsahu televizního vysílání doručenými od 22. února 2019 do 14. března 2019: TV Nova 
s.r.o. / Nova – Specialisté; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Vybíjená; MTV NETWORKS 
s.r.o./Nickelodeon a Nick Jr. – Balonix Med; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize 
Barrandov – Klenot TV; Česká televize / ČT1 a ČT24 – Události – Hlavní aktéři ukrajinské 
revoluce; Barrandov Televizní Studio a.s. / BARRANDOV KRIMI – Svět podle Putina; TV 
Nova s.r.o. / Nova – nevhodné upoutávky v pořadu Flinstoneovi; Česká televize / ČT24 – 
Horizont ČT24, reportáž Sílící antisemitismus ve Francii; Česká televize / ČT1 – Most – 
ohrožení vývoje dětí; Česká televize / ČT1 – Most – propagace kouření; Heureka 
shopping / Heureka.cz (HUAWEI P20 Lite); FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Večerní 
zprávy - reportáž Brusel opět zasáhl Achillovu patu Čechů: končí řecký jogurt; Česká 
televize / ČT1 a ČT24 – Události – skrytá reklama Amazon; TV Nova s.r.o. / Nova – 
Kameňák; Česká televize / ČT1 – Rapl; TV Nova s.r.o. / Nova Cinema – Sejmi je všechny; 
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – COOLfeed Socky Dominika Vršanského 9. března 
2019; Česká televize / ČT2 – Babylon Berlin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – 
upoutávka Mike i Dave shánějí holku; TV Nova s.r.o. / Nova Action – upoutávka UFC 
Fight Night; Raiffeisenbank a.s. / reklama na spořící účet s úrokovou sazbou 3 %; FTV 
Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – COOLfeed Socky Dominika Vršanského 8. března 
2019; Česká televize / ČT1 – Reportéři ČT – V rybníčku pana kancléře; TV Nova s.r.o. / 
Nova – reklamy na hazardní hry v průběhu dětského pořadu; Česká televize / ČT1 – 168 
hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – hlasitost reklamy; AMC Networks Central 
Europe s.r.o. / AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE – Nářez; DONEAL, 
s.r.o. / JOJ Cinema a Magical roof s.r.o. / OJ Cinema+1 - Cvokař; AMC Networks Central 
Europe s.r.o. / AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE – Život Briana; Petr 
Horák / CMS TV – Kauza šatny Šapito 2019; Cannabis is The Cure, z. s. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), v platném znění upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, 
sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 32 
odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 25. února 2019 
od 20:20 hodin odvysílal na programu Nova epizodu seriálu Specialisté, která obsahovala 
vulgarismy a nadávky „kurví“ (v čase 00:10:26 od začátku pořadu), „štětka“ (00:10:36), 
„kurva“ (00:10:42, 00:13:56, 00:58:34 a 00:58:43), „hovno“ (00:13:34) a „hajzl“ (00:13:50 
a 00:58:24), 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. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), v platném znění upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 
48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 
32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 10. března 
2019 od 16:50 hodin odvysílal na programu Prima film Vybíjená, která obsahovala 
vulgarismy a nadávky „kokota“ (v čase 00:04:04 od začátku pořadu), „frnda“ (00:54:44 a 
00:56:14), „neser“ (00:54:51), „do prdele“ (01:16:44), „buzerantech“ (01:22:02), „buzna“ 
(01:22:10), „děvka“ (01:40:23) a „v prdeli“ (01:45:00 a 01:45:02), 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. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném 
znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá 
provozovatele vysílání MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Praha 4, Na 
strži 65/1702, PSČ 140 62, o podání vysvětlení, jakým způsobem zajišťuje, aby jím 
provozované programy byly v souladu s právním řádem zemí, na jejichž území je jejich 
vysílání zcela nebo převážně směřováno.  

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, resp. reportáže Hlavní 
aktéři ukrajinské revoluce dne 22. února 2019 na programu ČT1 a ČT24, že věc odkládá. 

9-1-0 

-  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 Svět podle Putina dne 23. února 
2019 na programu BARRANDOV KRIMI, že věc odkládá. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním upoutávek na pořady Střepiny a Specialisté 
v přerušení filmu Flinstoneovi dne 24. února 2019 na programu Nova, že věc odkládá. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Horizont ČT24, resp. komentáře 
Sílící antisemitismus ve Francii, dne 24. února 2019 na programu ČT24, že věc odkládá 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním seriálu Most! na programu ČT1, že věc 
odkládá. 

10-0-0 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného propagací kouření v seriálu Most! na programu ČT1, že 
věc odkládá. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995., o regulaci 
reklamy (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 
1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném 
znění, ve věci reklamy Heureka.cz, odvysílané dne 1. března 2019 od 6:40:00 hodin na 
programu Prima COOL, že věc odkládá. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Velké zprávy, resp. reportáže 
Brusel opět zasáhl Achillovu patu Čechů: končí řecký jogurt, dne 9. února 2019 na 
programu Prima, že věc odkládá.  

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, resp. reportáže 
Nezaměstnanost v lednu, dne 3. února 2019 na programech ČT1 a ČT24, že věc odkládá.  

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Kameňák dne 22. února a 1. března 
2019 na programu Nova, že věc odkládá.  

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním seriálu Rapl na programu ČT1, že věc 
odkládá 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 



č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním filmu Sejmi je všechny dne 3. března 2019 
na programu Nova Cinema, že věc odkládá.  

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu COOLfeed (Socky Dominika 
Vršanského) dne 9. března 2019 na programu Prima COOL, že věc odkládá.  

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Babylon Berlín (15) dne 9. března 
2019 na programu ČT2, že věc odkládá.  

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním upoutávky na film Mike i Dave shánějí 
holku dne 9. března 2019 v 20:37 hodin na programu Prima COOL, že věc odkládá.  

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním předělu Pěsti v akci dne 10. března 2019 v 
15:24 hodin na programu Nova Action, že věc odkládá. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním obchodního sdělení společnosti 
Raiffeisenbank a.s. na nespecifikovaném programu České televize, že věc odkládá. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu COOLfeed (Socky Dominika 
Vršanského) dne 8. března 2019 na programu Prima COOL, že věc odkládá.  

10-0-0 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Reportéři ČT, respektive reportáže 
V rybníčku pana kancléře dne 11. února 2019 na programu ČT1, že věc odkládá.  

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995., o regulaci 
reklamy (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 
1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném 
znění, ve věci reklam Fortuna, odvysílané dne 10. března 2019 od 10:47:08 hodin na 
programu Nova a sazka.cz, odvysílané dne 10. března 2019 od 11:40:42 hodin na 
programu Nova, že věc odkládá. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu 168 hodin, respektive reportáže 
Křivé nařčení dne 17. února 2019 na programu ČT1, že věc odkládá.  

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním hlasité reklamy Lidl dne 14. března 2019 
na programu Prima COOL, že věc odkládá.  

10-0-0 

26. RRTV/2019/192/nej: FTV Prima, spol. s r.o.: Prima love - kontinuální úsek vysílání ze 
dne 25. února 2019, časového úseku 10.00 – 22.00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Prima love 
provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. ze dne 25. února 2019, časového úseku 10.00-
22.00 hodin. 

10-0-0 

27. RRTV/2019/195/kus: Mediální gramotnost 2018 

-  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 AIDEM & Vyšší odborná škola 
televizní Brno a.s., IČ: 27695964, Vídeňská, Přízřenice, Brno , č.o.51, č.p.122, 61900, 
Česká republika, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých 
na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout 
Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) 
nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění. 

10-0-0 

-  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 Brno TV, s.r.o., IČ: 06191941, 
Moravské náměstí, č.o.3, č.p.127, Brno-město, Brno, 60200, Brno-město, Česká 
republika, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na 
podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout 
Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) 
nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění. 

9-0-0 

-  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 CZECH INFOLINE s.r.o., IČ: 
25243403, se sídlem Klatovská třída 1460/83, 301 00 Plzeň, na porušení ustanovení § 
32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu 
neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž 
porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k 
výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu 
k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění. 

10-0-0 

-  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 DWP s.r.o., IČ: 27608883, se 
sídlem U Libeňského pivovaru 2442/6, 180 00 Praha 8, na porušení ustanovení § 32 odst. 
6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě 
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost 
na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
15 dní ode dne doručení upozornění. 

10-0-0 

-  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 J.D.Production, s.r.o., 
IČ:25592939, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, na porušení 
ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou 
výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, 
čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace 
nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění. 

10-0-0 

-  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 JAMES DEAN CO. s.r.o., IČ: 
24229814, sídlem Charvátova, č.o.3, č.p.1988, Nové Město, Praha, 11000, Hlavní město 
Praha, Česká republika, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních 
přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu 
poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. 
t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení 
upozornění. 



10-0-0 

-  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 Jaroslav Heindl, IČ: 
67219888, sídlem Vinohrady, č.p.2005, Kadaň, Kadaň, 43201, Chomutov, Česká 
republika, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na 
podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout 
Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) 
nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění. 

10-0-0 

-  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 JS mediální služby s.r.o., IČ: 
24798541, sídlem K Botiči, č.o.6, č.p.1453, Vršovice, Praha, 10100, Hlavní město Praha, 
Česká republika, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých 
na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout 
Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) 
nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění. 

10-0-0 

-  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 KATRO SERVIS, spol. s.r.o., 
IČ: 15043355, sídlem Plynárenská, č.p.671, Kolín IV, Kolín, 28002, Kolín, na porušení 
ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou 
výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, 
čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace 
nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění. 

10-0-0 

-  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 Kulturní a společenské 
středisko Chodov, IČ: 26318491, sídlem Náměstí ČSM, č.p.1022, Chodov, Chodov, 
35735, Sokolov, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na 
podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout 
Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) 
nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění. 

10-0-0 

-  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 MAME Moravské Budějovice, 
s.r.o., IČ: 25570161, sídlem Tovačovského sady, č.p.98, Moravské Budějovice, Moravské 
Budějovice, 67602, Třebíč, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních 
přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu 



poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. 
t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení 
upozornění. 

10-0-0 

-  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 Město Luže, IČ: 00270440, 
sídlem Náměstí Plk. Josefa Koukala, č.p.1, Luže, Luže, 53854, Chrudim, Česká 
republika, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na 
podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout 
Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) 
nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění. 

10-0-0 

-  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 Město Albrechtice IČ: 00296228, se sídlem 
Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě 
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost 
na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
15 dní ode dne doručení upozornění. 

10-0-0 

-  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 ORLICKO Media s.r.o., IČ: 
04095766, se sídlem Na Štěpnici 1272, 562 06, Ústí nad Orlicí, na porušení ustanovení 
§ 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu 
neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž 
porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k 
výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu 
k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění. 

10-0-0 

-  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 Petr Uher, IČ: 67549799, se 
sídlem J. Palacha 2522/34, 690 02 Břeclav, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě 
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost 
na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
15 dní ode dne doručení upozornění. 

10-0-0 

-  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 Radio Kroměříž s.r.o., IČ: 



29375401, sídlem Kojetínská, č.o.84, č.p.3881, Kroměříž, Kroměříž, 76701, Kroměříž, 
Česká republika, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých 
na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout 
Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) 
nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění. 

10-0-0 

-  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 SAMSON MEDIA spol. s.r.o., 
IČ: 27629775, sídlem Podbabská, č.o.13, č.p.1112, Bubeneč, Praha, 16000, Hlavní 
město Praha, Česká republika, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o 
opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na 
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
15 dní ode dne doručení upozornění. 

10-0-0 

-  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 Seznam.cz TV, s.r.o., IČ: 
06387233, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, na porušení ustanovení § 32 
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl 
Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil 
povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu 
její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění. 

10-0-0 

-  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 ŠLÁGR TV, spol. s.r.o., IČ: 
26102293, sídlem Dubné, č.p.158, Dubné, Dubné, 37384, České Budějovice, Česká 
republika, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na 
podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout 
Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) 
nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění. 

9-0-0 

-  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 T-Mobile Czech Republic a.s., 
IČ: 64949681, sídlem Tomíčkova, č.o.1, č.p.2144, Chodov, Praha, 14800, Hlavní město 
Praha, Česká republika, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních 
přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu 
poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. 
t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení 
upozornění. 

10-0-0 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Osoblaha s.r.o., IČ: 
25849875, sídlem Stará Červená Voda, č.p.138, Stará Červená Voda, Stará Červená 
Voda, 79053, Jeseník, Česká republika, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace 
o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na 
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
15 dní ode dne doručení upozornění. 

9-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., 
IČ: 28696921, sídlem Obchodní, č.p.41, Velebudice, Most, 43401, Most, Česká republika, 
na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že 
na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 
gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a 
informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 
5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění. 

9-0-0 

-  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 TVSat multimédia s.r.o., IČ: 
26321181, sídlem U Ploché dráhy, č.o.14, č.p.640, Úšovice, Mariánské Lázně, 35301, 
Cheb, Česká republika, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních 
přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu 
poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. 
t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení 
upozornění. 

10-0-0 

-  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 VČTV s.r.o., IČ: 28846907, 
sídlem Semtín, č.p.80, Semtín, Pardubice, 53353, Pardubice, Česká republika, na 
porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na 
písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 
gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a 
informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 
5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání 
AEROFILMS s.r.o., IČ: 27154271, se sídlem Jirečkova 1008/8, 170 00 Praha 7, o podání 
vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních 



přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 
dní ode dne doručení výzvy. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Církev 
Slovo života, sbor Brno, IČ 73635219, sídlem Rajhradská, č.p.249, Vojkovice, 66701, o 
podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o 
opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání FABEX 
MEDIA s.r.o., IČ: 26849976, sídlem Kosmova, č.o.16, č.p.651, Ostrava, 70200, CZ, o 
podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o 
opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání 
Fotbalová asociace České republiky, IČ: 00406741, se sídlem Diskařská 2431, 169 00 
Praha 6, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě 
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu 
k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Hamri 
Plus s.r.o., IČ: 03599523, se sídlem Polní 411, 739 61 Třinec, o podání vysvětlení, z 
jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na 
podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne 
doručení výzvy. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Internet 
Mall, a.s., IČ: 26204967, sídlem U Garáží, č.o.1, č.p.1611, Praha 7, 17000, o podání 
vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních 
přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 
dní ode dne doručení výzvy. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Martin 



Dušek, IČ: 73818054, se sídlem Bělkovice - Laštany 656, 783 16, o podání vysvětlení, z 
jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na 
podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne 
doručení výzvy. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání 
PowerMind s.r.o., IČ: 05983771, se sídlem Primátorská, č.o.38, č.p.296, Praha 8, 18000, 
o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o 
opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Realitní 
televize s.r.o., IČ: 04211189, se sídlem Freyova 983/25, 190 00 Praha 9, o podání 
vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních 
přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 
dní ode dne doručení výzvy. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání ROMEA, 
o.p.s., IČ: 26613573, se sídlem Žitná, č.o.49, č.p.1575, Praha 1, 11000, Česká republika, 
o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o 
opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Spolek 
Českokrumlovská televize CKTV, IČ: 01438921, se sídlem Dolní Svince 4, 382 32 Dolní 
Třebotín, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě 
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu 
k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na TV Architect s.r.o., 
IČ: 06410537, sídlem Jateční, č.o.32, č.p.862, Plzeň, 30100, o podání vysvětlení, z 
jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na 
podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne 
doručení výzvy. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 



na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání TV 
Bydlení s.r.o., IČ: 04865723, sídlem Jateční, č.o.32, č.p.862, Plzeň, 30100, o podání 
vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních 
přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 
dní ode dne doručení výzvy. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání TV 
Šumperk, z.s., IČ: 07218711, sídlem Šmeralova, č.o.4, č.p.766, Šumperk, 78701, o 
podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o 
opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

10-0-0 

28. RRTV/2019/156/loj: Hudební televize sro_Retro Music Television_neposkytnutí 
údajů pro evropská díla 2018_upozornění 

-  Rada se seznámila s naplňováním požadavků ustanovení §§ 42 - 44 zákona č. 
231/2001 Sb. na programu Retro Music Television provozovatele Hudební televize, s. r. 
o. 

10-0-0 

30. RRTV/2019/120/rud: ČESKÁ MUZIKA spol. s r.o./ŠLÁGR TV/"Z očí do očí - Jak to bylo 
s Evou a Vaškem" 6.5.2016, "Halo Halo" 6.12.2017 - NEZAPŮJČENÍ ZÁZNAMU 
TELESHOPPINGU 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), v 
souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a 
řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit se zadavatelem 
obchodního sdělení, společností ČESKÁ MUZIKA spol. s r.o., IČ 26024080, sídlem 
Křenovice 106, 373 84 Dubné, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 7a odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit 
tím, že na výzvu Rady ze dne 5. února 2019, č.j. RRTV/2658/2019-rud, nezapůjčil kopii 
záznamu teleshoppingového bloku uvozeného znělkou „Z očí do očí - Jak to bylo s Evou 
a Vaškem“ odvysílaného dne 6. května 2016 na programu ŠLÁGR TV, a dále kopii 
záznamu teleshoppingového bloku uvozeného znělkou „Haló haló“ odvysílaného dne 6. 
prosince 2017 na programu ŠLÁGR TV. 

10-0-0 

-  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 ustanovení § 
7a odst. 1 a 2 a § 7a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., zadavatele teleshoppingu, společnost 
ČESKÁ MUZIKA spol. s r.o., IČ 26024080, sídlem Křenovice 106, 373 84 Dubné, k 
zapůjčení kopie záznamu teleshoppingového bloku uvozeného znělkou „Desky, které 
nestárnou“ odvysílaného dne 22. ledna 2019 na programu ŠLÁGR TV. Pro zapůjčení 
záznamu stanovuje Rada lhůtu 15 dní ode dne doručení této výzvy. 

10-0-0 

 



31. RRTV/2019/121/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1/168 hodin, reportáž "Pofidérní 
bojovníci"/13.1.2019/od 21:16 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 168 hodin, který 
byl vysílán 13. ledna 2019 od 21:16 hodin na programu ČT1, proč byla v reportáži 
Pofidérní bojovníci (01:53 min od začátku záznamu) vedle jména a výroků Milana 
Andrese uvedena fotografie jiného muže. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku 
spáchaného odvysíláním pořadu 168 hodin, respektive reportáže Pofidérní bojovníci dne 
13. ledna 2019 v čase od 21:16 hodin na programu ČT1, že věc odkládá. 

10-0-0 

32. RRTV/2019/122/rud: Studio Moderna, s.r.o./ROVUS SPRAY 
MOP/30.12.2018,1.1.2019.,2.1.2019 - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele obchodních sdělení, Studio 
Moderna, s.r.o., IČ 26159074, U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, ve věci stížnosti 
na teleshoppingy dle této specifikace: ROVUS SPRAY MOP - premiéra odvysílání dne 
30. 12. 2018 od 5:28:39 hodin na programu Nova; ROVUS SPRAY MOP - premiéra 
odvysílání dne 1. 1. 2019 od 8:54:08 hodin na programu Šlágr TV; ROVUS SPRAY MOP 
- premiéra odvysílání dne 2. 1. 2019 od 11:31:07 hodin na programu Šlágr TV.  

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.) 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku 
spáchaného odvysíláním teleshoppingových bloků ROVUS SPRAY MOP - premiéra 
odvysílání dne 30. 12. 2018 od 5:28:39 hodin na programu Nova; ROVUS SPRAY MOP 
- premiéra odvysílání dne 1. 1. 2019 od 8:54:08 hodin na programu Šlágr TV a ROVUS 
SPRAY MOP - premiéra odvysílání dne 2. 1. 2019 od 11:31:07 hodin na programu Šlágr 
TV, že věc odkládá. 

10-0-0 

33. RRTV/2019/86/kus: TV Nova s.r.o. - VOYO - naplňování programové specifikace - 
vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 45800456, 
sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, jakým způsobem v současné 
době naplňuje základní programovou specifikaci programu VOYO (licence udělená 
rozhodnutím č. j. zem/1346/2011, ze dne 19. dubna 2011, sp. zn. 2011/173/zem/CET), 
dle které má být součástí vysílání publicistika, resp. které konkrétní publicistické pořady 
do vysílání programu VOYO aktuálně zařazuje. 

10-0-0 

34. RRTV/2019/115/loj: UPC_šíření audiopopisů_žádost o podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti UPC Česká republika, s. r. o. 
k šíření zvukové stopy poskytující audiopopis pro osoby se zrakovým postižením 
prostřednictvím kabelových systémů. 

10-0-0 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své 
kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku nešířením zvukové stopy poskytující audiopopis pro osoby se 
zrakovým postižením prostřednictvím kabelových systémů společnosti UPC Česká 
republika, s.r.o., že věc odkládá. 

10-0-0 

-  Rada žádá Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR o stanovisko ve 
věci šíření zvukové stopy poskytující audiopopis pro osoby se zrakovým postižením 
prostřednictvím kabelových systémů.  

10-0-0 

35. RRTV/2018/628/rud: TELEMEDIA INTERACTV Production Home Lt./JOJ 
Family/Linka lásky/26.2.2018/od 18:05 hodin/telefonní číslo - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele teleshoppingu, společnost 
TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED, sídlem ARCH. MAKARIOS 
III, 195 NEOCLEOUS HOUSE P.C. 3030. LIMASSOL, CYPRUS,souvisejícím s 
teleshoppingovým blokem Linka lásky, odvysílaným dne 26. 2. 2018 od 18:05 hodin na 
programu JOJ Family, respektive s vysvětlením, jaké telefonní číslo pro diváky volající ze 
Slovenska bylo správné a platné - zda to, které bylo uvedeno na televizní obrazovce (tj. 
0900 700 707), či to, které bylo uvedeno v podmínkách na webu 
http://www.rychlahra.org/linka-lasky-joj/, a dále s vysvětlením, jaká konkrétní opatření 
zadavatel přijal, aby se „riziko obdobných chyb v budoucnu maximálně eliminovalo“, jak 
uvádí v podaném vysvětlení ze dne 20. prosince 2018, č.j. RRTV/21273/2018-vra.  

10-0-0 

36. RRTV/2018/638/rud: TELEMEDIA INTERACTV Production Home Lt./JOJ 
Family/Zavolej a vyhraj/16.4.2018/od 18:05 hodin - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti TELEMEDIA INTERACTV 
PRODUCTION HOME LIMITED souvisejícím s teleshoppingem Zavolej a vyhraj, 
odvysílaném 16. 4. 2018 v 18:05 hodin na programu JOJ Family, respektive s 
vysvětlením: 1) K jakému účelu slouží telefonní linka 909 90 90 90 pro volající z ČR, která 
byla prezentována jako služba generování loterijních čísel ve hře Zavolej a vyhraj, 
přičemž je zároveň používána jako audiotexová linka s časovým zpoplatněním, na niž 
diváci telefonují, aby se dostali do studia nebo hovořili s operátorkami v 
teleshoppingovém bloku Linka lásky; 2)Co znamenají údaje o Hráči uvedené v bodě 4.1 
pravidel hry na http://www.zavolejavyhraj.cz/pravidla-hry/,které říkají, že „Propagace je 
otevřena výlučně všem právnickým osobám, které jsou fyzicky přítomny v Rumunsku,“ a 
dále že Hráč "během živého vysílání televizního pořadu volá ze stejného telefonního čísla 
pořadové číslo telefonního čísla, které bylo oznámeno v televizním pořadu a získalo tak 
bonus na účast na živém vysílání televizního programu a tak v souladu s výběrovým 
postupem popsaným v podmínce VI. se stává Hráčem a kdo může potvrdit, že je to ta 
osoba, která zaplatí fakturu za telefonní číslo, ze kterého byl hovor uskutečněn.“; 3) Jak 
dlouhá byla „kola“ popisovaná v bodě VI. pravidel hry na 
http://www.zavolejavyhraj.cz/pravidla-hry/ a jakým způsobem jsou o těchto kolech 
informováni diváci; 4) Jakým způsobem probíhá dokazování zmíněné v bodu 7.1 pravidel 
na http://www.zavolejavyhraj.cz/pravidla-hry/, kde je uvedeno: "Během hovoru, musí 
Vítěz Organizátorovi doložit, že je vlastníkem předplacené karty nebo předplatného 
telefonního čísla, ze kterého zakoupil Službu a účastnil se propagační akce (dále jen 
"Důkaz")";) Kdo nese zodpovědnost za potenciálně nepravdivé informace uvedené v 
soutěži, když podle bodu 9.2 pravidel „Organizátor a vyloučené strany nenesou 
odpovědnost za jakékoli nesprávné nebo neúplné informace, které mohou být sděleny v 
průběhu řízení Soutěží (ať už v důsledku jedné z výše uvedených příčin nebo jinak).“; 6) 



Proč je v pravidlech na webu uvedeno, že „Služba a Propagace podléhají rumunskému 
právu“ a dále „Hráči se zavazují, že tato propagace se bude řídit právními předpisy 
Austrálie a veškeré spory, nároky a příčiny sporu vyplývající z této Propagace nebo 
spojené s ní, výklad Podmínek a Pravidel Propagace nebo jakákoli udělená cena budou 
vyřešeny jednotlivě, aniž by se uchýlili k jakékoli formě skupinové akce a výlučně soudy 
umístěné v Austrálii..." 

10-0-0 

37. RRTV/2018/796/loj: Central European Stone Trade Enterprises Kft_Terapeutický 
prsten dr. Woo_2 odst. 1 písm. b_40_ zadavatel 

-  Rada se seznámila se stavem doručování písemností společnosti Emporia Style Kft 
(dříve Central European Stone Trade Enterprises Kft.). 

10-0-0 

38. RRTV/2018/906/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT:D/Zprávičky, reportáž Školáci v 
Palestině/8.9.2018/od 18:40 hodin - REAKCE NA UPOZORNĚNÍ 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, sídlem Kavčí 
hory, Praha 4, PSČ 140 70, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 31 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Zprávičky, respektive 
reportáže s názvem Školáci v Palestině dne 8. září 2018 od 18:40 hodin na programu 
ČT:D, neboť reportáž mírou zjednodušení, jednostranností a uvedením značně 
zavádějících informací poskytla dětskému divákovi neúplný a zkreslený obraz událostí v 
Pásmu Gazy. 

10-0-0 

-  Rada nadále trvá na svém závěru, že se provozovatel Česká televize, IČ: 00027383, 
sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, dopustil porušení ustanovení § 31 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu Zprávičky, respektive reportáže s názvem 
Školáci v Palestině dne 8. září 2018 od 18:40 hodin na programu ČT:D, a konstatuje, že 
provozovatel byl na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorněn zcela v 
souladu se zákonem a vydané upozornění sp.zn. RRTV/2018/906/rud, č.j. 
RRTV/2775/2019-rud, je tudíž pro další rozhodovací praxi Rady směrodatné.  

10-0-0 

39. RRTV/2019/147/loj: AMC Networks Central Europe_Film Mania_31 12 18_8 
50_Goodbye to All That_ 32 1 g_ upozornění 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. (č.j. 
RRTV/3609/2019-vra) na upozornění (č.j. RRTV/3276/2019-loj; sp.zn.: 
RRTV/2019/147/loj) na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se provozovatel dopustil tím, že dne 31. prosince 2018 odvysílal od 8:50 hodin na 
programu Film Mania pořad Goodbye to All That. Pořad, odvysílaný v dopoledních 
hodinách, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval scény, které věrohodným až 
sugestivním způsobem zachycovaly pohlavní styk a další erotické aktivity mezi hlavním 
protagonistou a jeho krátkodobými sexuálními partnerkami. Tyto scény měly potenciál 
vzbudit u nezletilých diváků předčasný zájem o lidskou sexualitu a ohrozit tím jejich 
mravní vývoj. Provozovatel se odvysíláním pořadu dopustil porušení povinnosti 
nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit 
fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.  

10-0-0 

40. RRTV/2019/191/bur: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy/Senát 
PČR/Budoucnost mediální výchovy v ČR 

-  Rada se seznámila se závěry senátních seminářů a veřejného slyšení věnovaných 
rozvoji mediální gramotnosti pod souhrnným názvem „Budoucnost mediální výchovy v 
ČR“ uskutečněných v letech 2017 a 2018. 

10-0-0 



41. RRTV/2019/199/chr: BenScio s.r.o./BLUETV/zápis avmsnv 

-  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 BenScio 
s.r.o., ze dne 25. února 2019, doručeného Radě dne 8. března 2019, toto potvrzení: 
Poskytovatel BenScio s.r.o., IČ: 037 83 618, se sídlem v Praze, Janáčkovo nábřeží 
1153/13, PSČ 150 00, byl dne 26. března 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 1. listopadu 2018 pod názvem 
BLUETV, umístěná na internetové adrese http://www.bluetv.cz.  

10-0-0 

42. RRTV/2019/198/chr: FTV Prima, spol. s r.o./Videopůjčovna/zápis avmsnv 

-  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 FTV Prima, 
spol. s r.o., ze dne 5. března 2019, doručeného Radě dne 11. března 2019, toto potvrzení: 
Poskytovatel FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem v Praze, Na Žertvách 
132/24, PSČ 180 00, byl dne 26. března 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 15. února 2019 pod názvem 
Videopůjčovna, umístěná na internetové adrese www.iprima.cz/videopujcovna.  

10-0-0 

43. RRTV/2019/135/kus: Město Kralupy nad Vltavou - Kralupy TV - info o dohledu Rady 
- vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Město Kralupy nad Vltavou, 
se sídlem Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1, PSČ 278 88, jakým způsobem 
naplňuje povinnost stanovenou § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. jakým 
způsobem umožňuje příjemcům služby TV Kralupy, umístěné na internetové adrese 
http://www.mestokralupy.cz/Mesto/TVKralupy/Default.aspx, snadný, přímý a trvalý 
přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání je Rada. 

10-0-0 

44. RRTV/2019/22/kus: TP Pohoda s.r.o. - www.infobrno.cz - neoznámení poskytování - 
vysvětlení 

-  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 poskytovatele TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, sídlem Stavební 
992/1, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00, umístěná na stránkách www.infotvbrno.cz naplňuje 
definiční znaky audiovizuální mediální služby na vyžádání ve smyslu § 2 zákona č. 
132/2010 Sb. 

10-0-0 

45. RRTV/2019/134/kus: Město Boskovice - BTV - Boskovická televize - info o dohledu 
Rady - vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Město Boskovice, IČ: 002 79 
978, se sídlem Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2,PSČ 680 18, jakým způsobem 
naplňuje povinnost stanovenou § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. jakým 
způsobem umožňuje příjemcům služby BTV - Boskovická televize, umístěné na 



internetové adrese btv.boskovice.cz., snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že 
orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je 
Rada.  

10-0-0 

46. RRTV/2019/200/chr: BEA centrum Olomouc s.r.o./BEA campus channel/změna 
skutečností - adresa 

-  Rada v souladu s § 5 odst. 4 zákona č. 132/2010 Sb. zapisuje změnu evidovaných 
údajů poskytovatele služby BEA campus channel, společnosti BEA centrum Olomouc 
s.r.o., IČ 03493172, se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc, PSČ 779 00, spočívající 
ve změně adresy služby z www.beacampuschannel.cz na www.beachannel.cz. 

9-0-0 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


