
Zápis z 9. zasedání 2020, konaného dne 5. 5. 2020  

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

 

1. RRTV/2020/366/bla: Schválení programu 9. zasedání 2020 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn 

13-0-0 

2. RRTV/2019/301/zab: Route Radio s.r.o./Rádio Dálnice/RV/změna licence § 21 odst. 1 
písm. b) - Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W na Javůrek 94,2 MHz - změna stanoviště - 
rozhodnutí 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 
1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route 
Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání 
a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Devět Křížů 
94,2 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 
27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to se změnou 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně 
stanoviště kmitočtu Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W na stanoviště Javůrek 94,2 MHz / 50 W 
souřadnice WGS 84: 16 21 44 / 49 15 05.  

12-0-0 

3. RRTV/2020/348/str: První rozhlasová, s.r.o./Oldies rádio/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 První rozhlasová, s.r.o., IČ 256 43 908, se sídlem Bělehradská 
299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Oldies rádio (licence č.j. 
Ru/175/99/2370 ze dne 22.6.1999) 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 

4. RRTV/2020/413/jam: RadioPraha, s.r.o. / Rádio Dechovka - 6. 4. 2020 od 00:00 do 24:00 
hodin, analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Rádio Dechovka, provozovatele RadioPraha, 
s.r.o. z pondělí 6.4. 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 

13-0-0 



5. RRTV/2020/412/jam: LIN, a.s. / Český Impuls - 3. 3. 2020 od 00:00 do 24:00 hodin, 
analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Český Impuls (kmitočet 981 kHz, stanoviště 
Líbeznice), provozovatele LIN, a.s. z úterý 3. 3. 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. 

13-0-0 

6. RRTV/2020/381/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních 
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry/zasedání 
9/2020 

-  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 23. dubna 2020, EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; Ústí nad 
Labem 107,2 MHz) dne 23. dubna 2020, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. 
(program Radio Beat; Brno-Kohoutovice 91,0 MHz) dne 23. dubna 2020, Radio Contact 
Liberec spol. s r.o. (program Radio Contact Liberec; Liberec 101,4 MHz) dne 23. dubna 
2020, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rock Radio; České Budějovice 99,7 MHz) dne 23. 
dubna 2020, LONDA spol. s r.o. (program RÁDIO IMPULS; Plzeň 91,4 MHz) dne 23. 
dubna 2020 a První rozhlasová s.r.o. (program Oldies rádio; 103,7 MHz Praha) dne 23. 
dubna 2020. 

13-0-0 

7. RRTV/2020/351/jam: Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1 - Vysílání FREKVENCE 1 v 
období před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019 - vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Frekvence 1, a.s., IČ 
49240226, sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00, Praha 2, jakým způsobem probíhal výběr 
pozvaných představitelů politických stran do pořadu Pressklub programu FREKVENCE 1 
v období před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019, konkrétně v období čtyř 
týdnů před uskutečněním voleb. 

13-0-0 

8. RRTV/2020/411/str: Různí provozovatelé rozhlasového vysílání; Přehled doručených 
oznámení 9/2020 

-  Rada se seznámila s 5 oznámeními. 

13-0-0 

9. RRTV/2020/172/zem: SPORT 5 a.s. / TV / SPORT 5 / vysílače / změna územního 
rozsahu vysílání 

-  Rada uděluje provozovateli SPORT 5 a.s., IČ 272 02 569, se sídlem Praha 1 - Těšnov 
1/1059, PSČ 11000, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. zem/3586/2013, spis. zn.: 
2013/541/zem/SPO, ze dne 20. srpna 2013, a to změnou územního rozsahu zemského 
digitálního televizního vysílání programu SPORT 5 šířeného prostřednictvím vysílačů na 
celoplošné, tj. na: Česká republika, podle § 2 odst. 1 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb., v 
rozsahu dle žádosti ze dne 14. února 2020, č.j. RRTV/2136/2018-vra a č.j. 
RRTV/2140/2020-vra, ve znění upřesnění ze dne 16. března 2020, č.j. RRTV/4199/2020-
vra. 

13-0-0 

10. RRTV/2020/341/fia: FILM EUROPE, s.r.o. /TV /ČESKOSLOVENSKO /družice /změna 
licenčních podmínek - předchozí souhlas 

-  Rada uděluje provozovateli, společnosti FILM EUROPE, s.r.o., IČ: 289 22 921, se 
sídlem V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2009/787/FIA/FIL, č.j.: Fia/6524/09, ze dne 25. 
srpna 2009, ve znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. a), b), d) zákona č. 



231/2001 Sb., spočívající ve změně: 1) označení názvu programu z 
ČESKOSLOVENSKO na Film Europe + ; 2) časového rozsahu vysílání z 04.00 - 22.00 
hodin na 00.00 - 24.00 hodin; 3) programového schématu vysílání, v rozsahu žádosti ze 
dne 6. dubna 2020, č.j.: RRTV/4800/2020-vra a upřesnění žádosti ze dne 8. dubna 2020, 
č.j.: RRTV/5558/2020-vra.  

13-0-0 

11. RRTV/2020/339/zem: Fajn Rock Media, s.r.o. / TV / REBEL SLUŠNEJ KANÁL 2 / 
kabely /oznámení přerušení vysílání 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Fajn Rock Media, s.r.o., IČ 268 39 
407, se sídlem Stavební 992/1, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00, o přerušení televizního 
vysílání programu REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL, šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů, a to ode dne 7. dubna 2020 na neurčito, kdy provozovatel v důsledku dopadu 
nouzového stavu a přijatých krizových opatření z důvodu nenadálého výskytu koronaviru 
(SARS CoV-2) není schopen zajistit vysílání programu z důvodu nedostatečného 
technického a personálního zázemí pro zabezpečení vysílání; v rozsahu podání ze dne 
3. dubna 2020, č.j. RRTV/4762/2020-vra, ve znění upřesnění ze dne 7. dubna 2020, č.j. 
RRTV/5333/2020-vra. 

13-0-0 

-  Rada informuje provozovatele Fajn Rock Media, s.r.o., IČ 268 39 407, se sídlem 
Stavební 992/1, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00, že může požádat Radu o přerušení 
vysílání podle § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., a to na dobu určitou s 
možností dalšího případného prodloužení v návaznosti na trvání krizových opatření. 

13-0-0 

12. RRTV/2020/241/zem: BIG SCREEN MEDIA s.r.o. / TV / ONA / družice a kabely / řízení 
o udělení licence / žádost o prodloužení lhůty (doplacení správního poplatku a 
odstranění nedostatků) 

-  Rada se seznámila s žádostí BIG SCREEN MEDIA s.r.o., IČ 085 23 088, se sídlem 
Psohlavců 1696/56, Braník, 147 00 Praha 4, ze dne 23. března 2020, čj. 
RRTV/4408/2020-vra, o prodloužení lhůty k úhradě doplatku správního poplatku ve výši 
81 000,- Kč za podání žádosti o udělení licence k televiznímu vysílání programu ONA 
šířenému prostřednictvím družice a kabelových systémů ze dne 3. března 2020 pod č.j. 
RRTV/3433/2020-vra, z důvodu pandemie koronaviru a s tím souvisejícího nouzového 
stavu a přijatých krizových opatření. 

12-0-0 

-  Rada se seznámila s žádostí BIG SCREEN MEDIA s.r.o., IČ 085 23 088, se sídlem 
Psohlavců 1696/56, Braník, 147 00 Praha 4, ze dne 14. dubna 2020, č.j. 
RRTV/6034/2020-vra, o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků žádosti o udělení 
licence k provozování televizního vysílání programu ONA šířenému prostřednictvím 
družice a kabelových systémů ze dne 3. března 2020, č.j. RRTV/3433/2020-vra. 

13-0-0 

-  Rada prodlužuje společnosti BIG SCREEN MEDIA s.r.o., IČ 085 23 088, se sídlem 
Psohlavců 1696/56, Braník, 147 00 Praha 4, podle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
lhůtu k odstranění nedostatků žádosti o udělení licence k provozování televizního vysílání 
programu ONA šířenému prostřednictvím družice a kabelových systémů ze dne 3. března 
2020 pod č.j. RRTV/3433/2020-vra, na základě žádosti ze dne 14. dubna 2020, č.j. 
RRTV/6034/2020-vra, a to o 60 dnů ode dne doručení usnesení o prodloužení lhůty. 

13-0-0 

 

 



13. RRTV/2020/242/zem: BIG SCREEN MEDIA s.r.o. / TV / FANFAN / družice a kabely / 
řízení o udělení licence / žádost o prodloužení lhůty (doplacení správního poplatku a 
odstranění nedostatků) 

-  Rada se seznámila s žádostí BIG SCREEN MEDIA s.r.o., IČ 085 23 088, se sídlem 
Psohlavců 1696/56, Braník, 147 00 Praha 4, ze dne 23. března 2020, čj. 
RRTV/4405/2020-vra, o prodloužení lhůty k úhradě doplatku správního poplatku ve výši 
81 000,- Kč za podání žádosti o udělení licence k provozování televizního vysílání 
programu FANFAN šířenému prostřednictvím družice a kabelových systémů ze dne 3. 
března 2020 pod č.j. RRTV/3432/2020-vra, z důvodu pandemie koronaviru a s tím 
souvisejícího nouzového stavu a přijatých krizových opatření.  

13-0-0 

-  Rada se seznámila s žádostí BIG SCREEN MEDIA s.r.o., IČ 085 23 088, se sídlem 
Psohlavců 1696/56, Braník, 147 00 Praha 4, ze dne 14. dubna 2020, č.j. 
RRTV/6034/2020-vra, o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků žádosti o udělení 
licence k provozování televizního vysílání programu FANFAN šířenému prostřednictvím 
družice a kabelových systémů ze dne 3. března 2020 pod č.j. RRTV/3430/2020-vra. 

13-0-0 

-  Rada prodlužuje společnosti BIG SCREEN MEDIA s.r.o., IČ 085 23 088, se sídlem 
Psohlavců 1696/56, Braník, 147 00 Praha 4, podle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
lhůtu k odstranění nedostatků žádosti o udělení licence k provozování televizního vysílání 
programu FANFAN šířenému prostřednictvím družice a kabelových systémů ze dne 3. 
března 2020 pod č.j. RRTV/3430/2020-vra, na základě žádosti ze dne 14. dubna 2020, 
č.j. RRTV/6034/2020-vra, a to o 60 dnů ode dne doručení usnesení o prodloužení lhůty. 

13-0-0 

14. RRTV/2020/243/zem: BIG SCREEN MEDIA s.r.o. / TV / TOP SECRET / družice a kabely 
/ řízení o udělení licence / žádost o prodloužení lhůty (doplacení správního poplatku a 
odstranění nedostatků) 

-  Rada se seznámila s žádostí BIG SCREEN MEDIA s.r.o., IČ 085 23 088, se sídlem 
Psohlavců 1696/56, Braník, 147 00 Praha 4, ze dne 23. března 2020, čj. 
RRTV/4408/2020-vra, o prodloužení lhůty k úhradě doplatku správního poplatku ve výši 
81 000,- Kč za podání žádosti o udělení licence k televiznímu vysílání programu TOP 
SECRET šířenému prostřednictvím družice a kabelových systémů ze dne 3. března 2020 
pod č.j. RRTV/3430/2020-vra, z důvodu pandemie koronaviru a s tím souvisejícího 
nouzového stavu a přijatých krizových opatření.  

13-0-0 

-  Rada se seznámila s žádostí BIG SCREEN MEDIA s.r.o., IČ 085 23 088, se sídlem 
Psohlavců 1696/56, Braník, 147 00 Praha 4, ze dne 14. dubna 2020, č.j. 
RRTV/6034/2020-vra, o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků žádosti o udělení 
licence k provozování televizního vysílání programu TOP SECRET šířenému 
prostřednictvím družice a kabelových systémů ze dne 3. března 2020, č.j. 
RRTV/3432/2020-vra. 

13-0-0 

-  Rada prodlužuje společnosti BIG SCREEN MEDIA s.r.o., IČ 085 23 088, se sídlem 
Psohlavců 1696/56, Braník, 147 00 Praha 4, podle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
lhůtu k odstranění nedostatků žádosti o udělení licence k provozování televizního vysílání 
programu TOP SECRET šířenému prostřednictvím družice a kabelových systémů ze dne 
3. března 2020 pod č.j. RRTV/3432/2020-vra, na základě žádosti ze dne 14. dubna 2020, 
č.j. RRTV/6034/2020-vra, a to o 60 dnů ode dne doručení usnesení o prodloužení lhůty. 

13-0-0 

 

 



 

15. RRTV/2020/340/smu: FILM EUROPE, s.r.o. / Be2Can / TV /kabelové systémy a družice 
/ zánik licence na vlastní žádost 

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli FILM EUROPE, s.r.o., IČ: 28922921, se sídlem: 
V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, zanikne dne 5. května 2020 podle ustanovení 
§ 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence sp. zn. 2015/984/SMU/FIL, č.j. 
RRTV/136/2016-smu ze dne 7. ledna 2016 ve znění pozdějších změn, k provozování 
televizního vysílání programu Be2Can, šířeného prostřednictvím kabelových systémů a 
družice, na základě jeho žádosti doručené Radě dne 6. dubna 2020 pod č.j. 
RRTV/4799/2020-vra. O této skutečnosti Rada vydává osvědčení dle § 154 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb. 

13-0-0 

16. RRTV/2020/216/smu: SATT a.s. / TELEVIZE VYSOČINA / TV / kabelové systémy 
/provedení změny seznamu akcionářů bez souhlasu /upozornění 

-  Rada se seznámila s podáním provozovatele SATT a.s., IČ: 607 49 105, se sídlem: 
Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, doručeným dne 23. 
dubna 2020 pod č.j. RRTV/6566/2020-vra, spočívajícím ve vyjádření k výzvě k podání 
vysvětlení ve věci možného porušení zákona č. 231/2001 Sb., resp. provedení změny 
licence č.j. Ru/231/02/2636 ze dne 24. září 2002 ve znění pozdějších změn, a to změny 
vkladu, výše obchodních podílů a způsobu rozdělení hlasovacích práv jednotlivých 
akcionářů a seznamu akcionářů tak, že akcionář Město Nové město na Moravě, IČ: 
00294900 převedl své akcie v hodnotě 62 101 000,- Kč (38,30 %) na akcionáře Město 
Žďár nad Sázavou, IČ: 00295841 bez předchozího souhlasu.  

12-0-0 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 - 3 
zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele televizního vysílání SATT a.s., IČ: 607 
49 105, se sídlem: Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, na 
porušení ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, že provedl změnu licence č.j. Ru/231/02/2636 ze dne 24. září 2002 ve znění 
pozdějších změn, a to změnu vkladu, výše obchodních podílů a způsobu rozdělení 
hlasovacích práv jednotlivých akcionářů a seznamu akcionářů tak, že akcionář Město 
Nové město na Moravě, IČ: 00294900 převedl své akcie v hodnotě 62 101 000,- Kč (38,30 
%) na akcionáře Město Žďár nad Sázavou, IČ: 00295841 bez předchozího souhlasu 
Rady. Rady a stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto 
upozornění. 

12-0-0 

17. RRTV/2020/375/smu: SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. / převzaté vysílání / kabelové 
systémy / změna územního rozsahu vysílání 

-  Rada podle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. registruje provozovateli 
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ 469 00 250, se sídlem: Dlažánky 305/16, 769 01 
Holešov, změnu registrace č.j. Rg/34/96 ze dne 25. června 1996 ve znění pozdějších 
změn, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání, a to ukončení převzatého 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů v k.ú. obcí Jankovice a Halenkovice, Zlínský 
kraj, v rozsahu podání doručeného dne 17. dubna 2020 pod č.j. RRTV/6193/2020-vra. 

13-0-0 

18. RRTV/2020/357/smu: Telly s.r.o. ( DIGI CZ s.r.o.) / převzaté vysílání /ZPS, družice / 
změna společníka bez předchozího oznámení / upozornění na porušení zákona 

-  Rada dle ustanovení § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, 
Telly s.r.o., IČ: 046 68 529, se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 
1, na porušení ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona č 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že Radě předem neoznámil změnu skutečností uvedených v přihláškách k 
registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím a) zvláštních přenosových 



systémů sp. zn. 2016/618/SMU/DIG, č.j. RRTV/2203/2016-smu ze dne 19. července 
2016, b) družice, sp. zn. 2016/548/SMU/DIG, č.j. RRTV/2204/2016-smu ze dne 19. 
července 2016, a to změnu společníka z LAMA ENERGY GROUP s.r.o., IČ: 640 86 259, 
Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí na nového společníka Telly Holding a.s., 
IČ: 289 94 345, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. Rada 
stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

13-0-0 

19. RRTV/2020/122/zem: OrbisNet, s.r.o. / převzaté vysílání / kabelové systémy / 
vyjádření po upozornění na porušení zákona 

-  Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele OrbisNet, s.r.o., IČ 268 62 531, se 
sídlem č.p. 165, 739 11 Pstruží, ze dne 6. března 2020, č.j. RRTV/3961/2020-vra, ve věci 
upozornění Rady na porušení zákona č. 231/2001 Sb., ze dne 19. února 2020, č.j. 
RRTV/2196/2020-zem.  

13-0-0 

-  Rada zrušuje podle § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli 
OrbisNet, s.r.o., IČ 268 62 531, se sídlem č.p. 165, 739 11 Pstruží, registraci č.j. 
sve/2494/2010, spis. zn.: 2010/615/sve/Orb, ze dne 3. srpna 2010, k provozování 
převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, na žádost 
provozovatele převzatého vysílání ze dne 6. března 2020, č.j. RRTV/3961/2020-vra. 

13-0-0 

20. RRTV/2017/1024/zem: Rozsudek NSS - ŠLÁGR TV, spol. s r.o. / TV / TV PÍSNIČKA / 
COUNTRY No. 1 / Šlágr DECHOVKA / neoprávněné ZPS vysílání (internet) za využití 
aplikací HbbTV - pokuta 300 tisíc Kč - zamítnutí kasační stížnosti 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu, č.j. 2 As 366/2018 - 33, 
ze dne 14. dubna 2020, kterým byla zamítnuta kasační stížnost společnosti ŠLÁGR TV 
proti rozsudku Městského soudu v Praze, ze dne 10. října 2018, č.j. 5 A 108/2018 - 51-
55, o zamítnutí žaloby proti rozhodnutí Rady o uložení pokuty 300 tisíc Kč za 
neoprávněné vysílání programů TV PÍSNIČKA, COUNTRY No.1 a Šlágr DECHOVKA 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů za využití aplikací HbbTV 

13-0-0 

21. RRTV/2020/332/zem: Různí provozovatelé /registrace /změna programové nabídky / 
Přehled doručených oznámení 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením 
provozovatele Kabelová televize Kadaň, a.s., IČ 467 09 584, se sídlem Kadaň, Kpt. 
Jaroše 1477, PSČ 43201, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, registrace č.j. 
Rg/29/96 ze dne 18. června 1996, spočívající ve změně programové nabídky, a to 
rozšíření o české televizní programy: ČT3, ŠLÁGR 2 a CNN Prima News, v rozsahu dle 
žádosti podání ze dne 25. března 2020, č.j. RRTV/4480/2020-vra. 

13-0-0 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením 
provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ 258 42 609, se sídlem Skokanská 2117/1, 
169 00 Praha 6 - Břevnov, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k 
registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému 
DVB-T, spočívající ve změně programové nabídky Czech Digital Group, a.s., a to 
doložení aktuálního přehledu programové nabídky šířené prostřednictvím jednotlivých sítí 
elektronických komunikací Czech Digital Group, a.s. ke dni ke dni 1. dubna 2020 (tj. ke 
dni zahájení vysílání rozhlasového programu Rádio Dechovka v celoplošné Vysílací síti 
23): v DVB-T Regionální vysílací síti 12: Prima +1, Retro Music Television; v DVB-T 
celoplošné síti 3: ŠLÁGR TV; v DVB-T2 celoplošné Vysílací síti 23: ŠLÁGR TV, Tv NOE, 
Rádio Dechovka; v rozsahu podání ze dne 6. dubna 2020, č.j. RRTV/4770/2020-vra. 
Ostatní programy šířené prostřednictvím výše uvedených sítí elektronických komunikací 



jsou šířeny na základě příslušných licencí RRTV k provozování rozhlasového a 
televizního digitálního vysílání prostřednictvím vysílačů. 

13-0-0 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením 
provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, Skokanská 2117/1, 169 00 
Praha 6 - Břevnov, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, 
DVB-T2, DAB, spočívající ve změně programové nabídky České Radiokomunikace a.s., 
a to doložení aktuálního přehledu programové nabídky šířené prostřednictvím 
jednotlivých sítí elektronických komunikací ke dni 30. března 2020 (tj. ke dni spuštění 
rozhlasových vysílačů sítě České Radiokomunikace a.s. DAB+ na lokalitách Plzeň - 
Košutka (kanál 6D, max ERP 30 dBW) a Ostrava (kanál 7D, max ERP 23 dBW)): v DVB-
T Regionální vysílací síti 8: Tv NOE / Tv NOE HD, Retro Music Television; v DVB-T 
Regionální vysílací síti 20: regionalnitelevize.cz, Retro Music Television; v DVB-T2 
Celoplošné přechodové vysílací síti 12: ŠLÁGR TV, Tv NOE, Prima +1; v DVB-T2 
celoplošné Vysílací síti 22: ŠLÁGR TV; Tv NOE, Prima +1; v síti DAB+, DAB III. pásmo 
(vysílače Praha město / 7A, Praha - Strahov / 10 D, Plzeň - Košutka / 6D a Ostrava - 
Hošťálkovice / 7D) a DAB vysílací síti, L-band (vysílač Praha město, kmitočtový blok L): 
EVROPA 2, FREKVENCE 1, ZET, RÁDIO IMPULS, Rock Zone, Český Impuls, Rádio 
Dechovka, Radio BLANÍK, Hitrádio City, EXPRES FM; v rozsahu podání ze dne 6. dubna 
2020, č.j. RRTV/4769/2020-vra. Ostatní programy šířené prostřednictvím výše 
uvedených sítí elektronických komunikací jsou šířeny na základě příslušných licencí 
RRTV k provozování rozhlasového a televizního digitálního vysílání prostřednictvím 
vysílačů.  

13-0-0 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením 
provozovatele NTV cable s.r.o., IČ 25 500 236, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 
Napajedla, PSČ 76361, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, registrace č.j. Rg/3/98 
ze dne 17. prosince 1997, spočívající ve změně a) označení názvu převzatých televizních 
programů: Barrandov Plus na Barrandov Krimi a Kino svět na CS Mystery; b) změně 
programové nabídky, a to rozšíření o české televizní programy: ČT3 a CNN Prima News, 
v rozsahu dle žádosti podání ze dne 6. dubna 2004, č.j. RRTV/4941/2020-vra. 

13-0-0 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením 
provozovatele Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, se sídlem náměstí 
Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně skutečností uvedených v přihlášce 
k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů, registrace č.j.: RRTV/8188/2019-smu ze dne 25. června 2019, spočívající ve 
změně programové nabídky, a to rozšíření o české televizní programy: veřejnoprávní 
ČT3; s licencí: ABC TV, TV Brno 1, CNN Prima News; zahraniční televizní programy: TV 
8, TA3, v rozsahu dle žádosti podání ze dne 16. dubna 2004, č.j. RRTV/6092/2020-vra. 

13-0-0 

22. RRTV/2020/338/smu: Různí provozovatelé televizního a převzatého vysílání / přehled 
doručených oznámení 

-  Rada se seznámila se 3 oznámeními. 

13-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 
28970438, se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, doručeným Radě dne 
3. dubna 2020 pod č.j. RRTV/4735/2020-vra, spočívajícím v zahájení televizního vysílání 
programu Paramount Channel, dne 14. února 2020, šířeného prostřednictvím družice, na 



základě rozhodnutí o udělení licence ze dne 23. července 2019, sp. zn. 
RRTV/2019/539/smu. 

13-0-0 

23. RRTV/2020/429/poj: Různí provozovatelé / Souhrn podání 09/2020 rozhlas 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. 
RRTV/4374/2020-vra ohledně údajné neobjektivity na rozhovor Jana Burdy s Bohumilem 
Pečinkou dne 18. 3. 2020 od 8:30 v pořadu Jak to vidí na programu ČRo Dvojka. Rada 
pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/4709/2020-vra 
ohledně údajné neobjektivity moderátora Tomáše Pavlíčka dne 1. 4. 2020 od 8:30 v 
pořadu Hlavní zprávy, rozhovory a komentáře na programu ČRo Radiožurnál. Rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/6010/2020-vra 
ohledně údajného urážení hosta, prof. Jana Pirka redaktorem Tomášem Pancířem v 
epizodě pořadu Dvacet minut Radiožurnálu ze dne 17. 3. 2020 na programu ČRo 
Radiožurnál. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. 
RRTV/6359/2020-vra ohledně údajné lingvistické korupce v Českém rozhlasu. Rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/6590/2020-vra 
ohledně údajné nevhodné propagace časopisu Reflex zástupcem šéfredaktora 
Bohumilem Pečinkou v epizodě pořadu Jak to vidí... ze dne 23. 4. 2020 na programu ČRo 
Radiožurnál. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podnětem č.j. 
RRTV/4295/2020-vra ve věci stížnosti na možné porušení ustanovení § 5a zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s 
podnětem č.j. RRTV/6374/2020-vra. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své 
kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně 
údajné neobjektivity na rozhovor Jana Burdy s Bohumilem Pečinkou dne 18. 3. 2020 od 
8:30 v pořadu Jak to vidí na programu ČRo Dvojka (RRTV/4374/2020-vra), že věc 
odkládá. 

12-0-1 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své 
kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně 
údajné neobjektivity moderátora Tomáše Pavlíčka dne 1. 4. 2020 od 8:30 v pořadu Hlavní 
zprávy, rozhovory a komentáře na programu ČRo Radiožurnál (RRTV/4709/2020-vra), 
že věc odkládá. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své 
kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně 
údajného urážení hosta, prof. Jana Pirka redaktorem Tomášem Pancířem v epizodě 
pořadu Dvacet minut Radiožurnálu ze dne 17. 3. 2020 na programu ČRo Radiožurnál 
(RRTV/6010/2020-vra), že věc odkládá. 

12-0-1 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své 
kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 



rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně 
údajné lingvistické korupce v Českém rozhlasu (RRTV/6359/2020-vra), že věc odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své 
kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně 
údajné nevhodné propagace časopisu Reflex zástupcem šéfredaktora Bohumilem 
Pečinkou v epizodě pořadu Jak to vidí... ze dne 23. 4. 2020 na programu ČRo Radiožurnál 
(RRTV/6590/2020-vra), že věc odkládá. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), a ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona 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 stížnosti č.j. RRTV/4295/2020-vra 
ve věci stížnosti na možné porušení ustanovení § 5a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy tak , že věc odkládá. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a písm. g) 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 podnětu č.j. RRTV/6374/2020-vra tak, že věc odkládá. 

13-0-0 

24. RRTV/2020/353/onz: Souhrn podání AO 9/2020 I (48 podání) 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k 
obsahu televizních programů doručenými od 26. března do 8. dubna 2020: FTV Prima, 
spol. s r.o. / Prima COOL - upoutávka na EXPERIMENT 21, 29. 3. 2020 od 14:46 hod; 
Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov - Babica vs. Sapík, 28. 3. 2020 od 
10:12 hod; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL - EXPERIMENT 21, 30. 3. 2020 od 21:49 
hod; TV Nova s.r.o. / NOVA - MasterChef Česko, 1. 4. 2020 od 20:20 hod; Barrandov 
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov - Rychlá hra, 31. 3. 2020 od 9:50 hod; Česká 
televize / ČT1 - Teroristka, 5. 4. 2020 od 20:15 hod; Česká televize / ČT1 - Události - 
Chtěli darovat roušky, nesměli, 1. 4. 2020 od 19:40 hod; Česká televize / ČT1 - Reportéři 
ČT - Čínská nemoc, 6. 4. 2020 od 21:58 hod; Česká televize / ČT1 - Případy 1. oddělení 
(14/22), 8. 4. 2020 od 20:16 hod, Gympl, 8. 4. 2020 od 21:18 hod; Barrandov Televizní 
Studio a.s. / Barrandov NEWS - Rychlá hra, 3. 3. 2020 od 17:02 hod; Délka televizních 
reklam na programu Prima, 26. 3. 2020; TV Nova s.r.o. / NOVA - Televizní noviny - 
reportáže o koronaviru z Wu-chanu, 26. 3. 2020 od 19:30 hod; Barrandov Televizní Studio 
a.s. / Televize Barrandov - Rychlá hra, 27. 3. 2020 od 9:51 hod; Televizní reklama na 
whisky Grants; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - Partie, 29. 3. 2020 od 11:00 hod (4 
podání); Televizní reklama na www.pomocsousedum.cz; Česká televize / ČT24 - Studio 
ČT24, 29. 3. 2020, Otázky Václava Moravce, 22. 3. 2020 od 12:00 hod; Televizní reklama 
na Paralen 500 v lékárnách Dr. Max; Česká televize / ČT1 - 168 hodin, 29. 3. 2020 od 
21:22 hod; Česká televize - neobjektivita zpravodajství; Česká televize - zpravodajství o 
humanitární pomoci Ruska a Kuby; Česká televize / ČT1 - Máte slovo s M. Jílkovou, 26. 
3. 2020 od 21:38 hod; Televizní reklama na Božkov; Česká televize - neodvysílání tiskové 



konference vlády 30. 3. 2020 v živém přenosu (2 podání); Česká televize - neobjektivita 
vysílání, níže specifikované pořady; Různí provozovatelé - skryté titulky pro neslyšící; 
Česká televize / ČT24 - Interview ČT24, 1. 4. 2020 od 18:27 hod (3 podání); Česká 
televize - článek o ČT25; Česká televize - neobjektivita zpravodajství; Česká televize / 
ČT1 - Události - Přibývá případů domácího násilí, 4. 4. 2020 od 19:50 hod; Česká televize 
/ ČT1 - Máte slovo s M. Jílkovou, 2. 4. 2020 od 21:38 hod; Česká televize / ČT24 - Otázky 
Václava Moravce, 5. 4. 2020 od 12:00 hod, tisková konference pěti demokratických stran; 
Česká televize / ČT1 - Fokus Václava Moravce, 31. 3. 2020 od 20:07 hod; Česká televize 
- informování o koronaviru. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ: 
00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 15. března 2020 
odvysílal od 20:10 hodin na programu ČT1 epizodu seriálu Zrádci, která obsahovala 
vulgarismy či nadávky „hajzly“ (v čase 00:00:20 a 00:08:21 od začátku pořadu), „hovno“ 
(různé tvary slova; 00:00:21, 00:00:36, 00:20:48, 00:56:30), „kurva“ (různé tvary slova; 
00:00:27, 00:07:42, 00:09:08, 00:23:53, 00:38:13, 00:38:20, 00:38:56, 00:55:32), „posral“ 
(00:00:32), „idioti“ (00:01:25), „prcání“ (00:07:37), „zjebeš“ (00:07:44), „prcat“ (00:07:52), 
„zkurvenej“ (00:08:01, 00:43:24, 00:54:41, 00:54:51, 00:55:48, 00:55:50, 00:56:14, 
00:56:46, 00:56:47, 00:56:49, 00:56:52, 00:56:55), „pičus“ (00:08:23), „debil“ (různé tvary 
slova; 00:10:03, 00:55:57, 00:56:01, 00:56:38), „posraný“ (různé tvary slova; 00:10:05, 
00:42:03; 01:01:48), „prdel“ (různé tvary slova; 00:10:19, 00:55:21), „srát“ (různé tvary 
slova; 00:26:18, 00:46:31, 00:54:53), „piča“ (různé tvary slova; 00:09:32, 00:09:35, 
00:38:32, 00:39:06, 00:41:22, 00:41:29, 00:41:42, 00:42:01, 00:42:21, 00:47:41, 
00:56:30), „zmrd“ (různé tvary slova; 00:38:50, 00:40:23, 00:41:25, 00:42:12, 00:56:05, 
00:56:29, 00:56:32), „čurák“ (různé tvary slova; 00:41:26, 00:56:09), „zkurvit“ (00:43:32), 
„píčoviny“ (00:54:44), „vysrat“ (různé tvary slova; 00:55:58, 00:55:59, 00:56:35), 
„připosranej“ (01:01:42), čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a 
reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z 
hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 
22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
upozornění. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima spol. s r.o., IČ: 
48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167 Strašnice 10000 Praha 10, na porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním upoutávky 
na pořad EXPERIMENT 21, dne 29. března 2020 od 14:46 hodin na programu Prima 
COOL, dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin 
pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých, konkrétně tím, že uvedená upoutávka obsahovala záběry částečně 
rozostřených nahých ženských prsou, která protagonistka ukazovala řidiči výměnou za 
svezení. Hlasatelův komentář při tom hovořil o výměnném obchodu. Na dětské diváky, 
kteří nejsou dostatečně vyspělí, mohou mít tyto záběry škodlivý morální účinek a mohou 
představovat špatný příklad v tom, jak vnímat hodnotu svého těla a jak si v životě 
obstarávat potřebné komodity. Pravděpodobnost výskytu dětí a mladistvých u televizních 
obrazovek se v tomto případě zvyšuje i z toho důvodu, že byla upoutávka odvysílána v 
odpoledních hodinách na programu zaměřeném na mladší publikum. Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 



12-0-1 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Babica vs. Sapík, 28. 3. 2020 od 
10:12 hodin na programu Televize Barrandov, že věc odkládá. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima spol. s r.o., IČ: 
48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167 Strašnice 10000 Praha 10, na porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 
30. března 2020 od 21:49 hodin na programu Prima COOL odvysílal pořad EXPERIMENT 
21, který obsahoval vulgarismy či nadávky „cigáro zkurvený“ (04:50 minut od začátku 
záznamu), a „na to seru“ (07:11 min), čímž porušil povinnost nezařazovat do programů 
pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž 
je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době 
od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
upozornění. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima spol. s r.o., IČ: 
48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167 Strašnice 10000 Praha 10, na porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním pořadu 
EXPERIMENT 21, dne 30. března 2020 od 21:49 hodin na programu Prima COOL, 
dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a 
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad obsahoval scény s mladě působícími 
protagonisty, kteří nazí exhibovali na ulici i ve společných prostorách bytových domů, na 
kameru ukazovali obnažené intimní partie, chovali se vulgárně a uchylovali se k dalšímu 
morálně pokleslému chování. Uvedené scény mohou vybízet k nápodobě a fungovat jako 
špatný příklad pro nedospělé diváky. Mezi potenciální následky patří ohrožení mravního 
vývoje dětí a mladistvých, deformovaná představa o vlastní sexualitě a navazování 
intimních vztahů, komodifikace těla či uchýlení se k drogovým závislostem. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele 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 1. dubna 2020 
od 20:20 hodin na programu NOVA odvysílal pořad MasterChef Česko, který obsahoval 
vulgarismy či nadávky „ty vole“ (v časech 0:03:15, 0:03:30, 0:28:10, 0:29:18, 0:30:10, 
0:30:15 hodin od začátku záznamu); „do prdele“ (v časech 0:28:39, 1:15:47 hodin) a další, 
čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují 
vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu 



nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. 
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-1 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro oblast 
regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), a na základě § 137 odst. 
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost Telemedia Interactv Production 
Home Limited, sídlem Arch. Makarios III, 195 Neocleous House P.C. 3030. Limassol, 
Kypr, HE 144566, DIČ CY 10147566V, o podání vysvětlení k obsahu stížnosti související 
s teleshoppingem Rychlá hra, odvysílaným 31. 3. 2020 v 9:50 hodin na programu 
Televize Barrandov. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 
této výzvy. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ: 
00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 5. dubna 2020 od 20:15 
hodin na programu ČT1 odvysílal snímek Teroristka, který obsahoval vulgarismy či 
nadávky „do prdele“ (0:02:26, 0:04:39, 0:19:16, 0:25:58, 0:49:37, 1:02:12, 1:25:42 hod od 
začátku záznamu), „ty vole“ (0:32:12, 1:15:54, 1:22:25), „kretén“ (0:36:40, 0:36:53, 
1:05:20), „kurva“ (0:41:00, 0:43:08, 0:43:25, 0:44:09, 0:56:42, 0:58:06, 1:01:52, 1:02:15, 
1:02:25, 1:22:24), „nasral“ (0:42:33), „hajzl“ (0:48:57, 1:07:50, 1:11:20), „posrat“ (0:54:24, 
1:08:05), „na sračku“ (1:02:14), „v prdeli“ (1:04:20), „pinda“ (1:04:25), „u prdele“ (1:07:49), 
„čubko“ (1:20:05), „sraček“ (1:27:13) aj., čímž porušil povinnost nezařazovat do programů 
pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž 
je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době 
od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
upozornění. 

13-0-0 

-  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: Kavčí 
hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení k reportážnímu příspěvku Chtěli darovat 
roušky, nesměli, zařazenému do pořadu Události odvysílanému dne 1. dubna 2020 od 
19.00 hodin na programu ČT1, zejména z jakého zdroje čerpali moderátorka a redaktor 
informace, když uváděli že ČOI nepovolila firmě z Jičínska darovat roušky nemocným 
pacientům a seniorům, dále proč v příspěvku opakovaně pracovali s výrazem „rouška“ a 
v obraze divákům prezentovali záběry jednorázových ústenek, když šlo ve skutečnosti o 
prostředky N95, které podléhají zvláštním právním předpisům. Rada stanovuje lhůtu k 
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ: 
00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 8. dubna 2020 od 20:16 
hodin na programu ČT1 odvysílal seriál Případy 1. oddělení (14/22), který obsahoval 



vulgarismy či nadávky „vole“ (0:03:18, 0:11:14, 0:11:57, 0:52:27, 0:54:11 hod od začátku 
záznamu), „ty svině“ (0:04:52), „debil“ (0:06:25), „prdel“ (0:19:23, 0:22:26, 0:22:30, 
0:30:27), „vysrat“ (0:30:18), „čůráček“ (0:30:43), „přisrat“ (0:30:45), „hovno“ (0:38:44, 
0:53:56), „hajzlovi“ (0:46:13), „vodsrat“ (0:52:25) a další, čímž porušil povinnost 
nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě 
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však 
možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
epizody seriálu Wallander odvysílané dne 15. března 2020 na programu Prima, že věc 
odkládá. 

12-0-1 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
injektáží v epizodě seriálu Modrý kód odvysílaného dne 16. března 2020 na programu 
Prima, že věc odkládá. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce dne 22. 
března 2020 na programech ČT1 a ČT24, že věc odkládá. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadů Reportéři ČT a 168 hodin dne 22. 
března 2020, resp. 23. března 2020 na programu ČT1, že věc odkládá. 

12-1-0 

-  Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 
písm. a) zákona č. 40/1995., o regulaci reklamy, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 
odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve 
věci reklamy Gambrinus, odvysílané například 22. března 2020 od 20:14 hodin na 
programu Prima, že věc odkládá. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní 
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o 



odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku 
spáchaného odvysíláním teleshoppingové služby Rychlá hra na programu Barrandov 
NEWS, 3. 3. 2020 od 17:02 hodin, že věc odkládá. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamních bloků, 26. 3. 2020 mezi 9:00 a 
12:00 hod na programu Prima, že věc odkládá. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáží označených titulkem „koronavirus 
z Wu-chanu“ v pořadu Televizní noviny, 26. 3. 2020 od 19:30 hodin na programu NOVA, 
že věc odkládá. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní 
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku 
spáchaného odvysíláním teleshoppingové služby Rychlá hra na programu Televize 
Barrandov, 27. 3. 2020 od 9:51 hodin, že věc odkládá. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní 
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku 
spáchaného zadáním reklamy na whisky Grant‘s, odvysílané 28. 3. 2020 v 9:31:37 hod 
na programu Prima ZOOM, že věc odkládá. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Partie, 29. 3. 2020 od 11:00 hod na 
programu Prima, že věc odkládá. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní 
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o 



odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku 
spáchaného zadáním reklamy na www.pomocsousedum.cz, premiérově odvysílané dne 
21. 3. 2020 v 9:11 hodin na programu NOVA, že věc odkládá. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Studio ČT24, dne 29. 3. 2020 na 
programu ČT24, a pořadu Otázky Václava Moravce, 22. 3. 2020 od 12:00 hodin na 
programu ČT24, že věc odkládá. 

12-0-1 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní 
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku 
spáchaného zadáním reklamy na Paralen 500 v lékárnách Dr. Max, premiérově 
odvysílané 2. 3. 2020 v 6:09:46 hod na programu Šlágr 2, že věc odkládá. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu 168 hodin, 29. 3. 2020 od 21:22 
hodin na programu ČT1, že věc odkládá. 

12-0-1 

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

11-0-2 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného neodvysíláním zpráv s tematikou humanitární pomoci 
Ruska a Kuby, která směřovala do Itálie, že věc odkládá. 

11-0-2 

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



možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Máte slovo s M. Jílkovou, 26. 3. 
2020 od 21:38 hodin na programu ČT1, že věc odkládá. 

11-0-1 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní 
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku 
spáchaného zadáním reklamy na produkty Božkov, odvysílané dne 28. 3. 2020 ve 21:11 
hod 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 ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného neodvysíláním přímého přenosu z tiskové konference 
po jednání vlády, 30. 3. 2020 na programech České televize, 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 vyjádření ředitele Nemocnice Slaný 
Štěpána Votočka dne 15. 3. 2020 na programech České televize, rozhovoru s Tomášem 
Sokolem v pořadu 90‘ ČT24 dne 20. 3. 2020 ve 21:12 hodin na programu ČT24, kritických 
vyjádření opozičních politiků ohledně nastavení ošetřovného pro OSVČ na programech 
České televize, pořadu Otázky Václava Moravce dne 22. 3. 2020 ve 12:00 hodin na 
programu ČT24, pořadu Interview ČT24 dne 30. 3. 2020 v 18:27 hodin na programu 
ČT24, že věc odkládá. 

10-0-1 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadů bez skrytých titulků pro neslyšící na 
programech ČT24, ČT1, NOVA aj., že věc odkládá. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Interview ČT24, dne 1. 4. 2020 od 
18:27 hodin na programu ČT24, že věc odkládá. 

13-0-0 

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



zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného uveřejněním článku o programu ČT25 na webu 
www.cnews.cz, že věc odkládá. 

13-0-0 

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

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáže Přibývá případů domácího násilí 
v pořadu Události, 4. 4. 2020 od 19:50 hodin na programu ČT1, že věc odkládá. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Máte slovo s M. Jílkovou, 2. 4. 2020 
od 21:38 hodin na programu ČT1, že věc odkládá. 

12-1-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce, 5. 4. 
2020 od 12:00 hodin na programu ČT24, a přenosu tiskové konference, že věc odkládá. 

11-0-2 

25. RRTV/2020/349/jam: Souhrn podání AO 9/2020 II (20 podání) 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k 
obsahu televizních programů doručenými od 14. do 23. dubna 2020: ČESKÁ TELEVIZE 
/ ČT1 - Úhoři mají nabito, 19. 4. 2020 od 20:10 hod.; Reklama - Alpiq Retail CZ s.r.o.; 
ČESKÁ TELEVIZE / ČT1-ČT24 - Události, 16. 4. 2020 od 19:00 hod.; FTV Prima spol. s 
r.o. / Prima COOL - RE-PLAY, 23. 3 2020 od 14:40 hod. a 6. 4. 2020 od 15:10 hod.; 
Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov - Rychlá hra; Seznamzpravy.cz - 
neobjektivita článku; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - nekorektnost ve vztahu k vládě a 
premiérovi; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - propagace hazardních her; ČESKÁ TELEVIZE - 
tři stížnosti na vysílání; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1-ČT24 - Události, nevyváženost témat; 
ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Máte slovo, 16. 4. 2020 od 21:35 hod. + ČT1 - Teroristka, 5. 
4. 2020 od 20:10 hod.; ČESKÁ TELEVIZE - vysílání o výročí v oblasti kosmonautiky; 
ČESKÁ TELEVIZE - neobjektivita; TV Nova s.r.o. / NOVA - dostupnost informací na 
internetu; Televize ZAK - nespokojenost s vysíláním; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Černé 
ovce, reportáž Žárovky, 11. 3. 2020 od 17:40 hod.; Reakce na projednání stížnosti. 



13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení 
§ 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 19. 4. 2020 
od 20:10 hod. na programu ČT1 odvysílal film Úhoři mají nabito, který obsahoval 
vulgarismy či nadávky „hajzl“ (00:02:13, 00:41:09, 01:07:07, 01:13:12, 01:23:19, 
01:25:52), „hovno“ (00:06:17, 00:12:50, 00:13:19, 00:23:31, 00:52:27, 01:00:23, 
01:01:41,01:02:57, 01:04:52, 01:04:58, 01:07:45, 01:10:16, 01:21:27), „buzerant“ 
(00:06:23, 01:04:33, 01:21:30, 01:21:33, 01:21:36, 01:30:28), „vojedu“ (00:10:43), „prdel“ 
(00:10:50, 00:13:30, 00:14:10, 00:13:12, 00:16:02, 00:16:06, 00:25:13, 00:25:17, 
00:25:26, 00:25:31, 00:29:56, 00:32:53, 00:34:45, 00:34:47, 00:39:00, 00:39:09, 
00:41:51, 00:41:53, 00:42:29, 00:44:18, 00:52:21, 00:57:54, 00:58:08, 01:00:20, 
01:02:40, 01:02:43, 01:04:00, 01:06:460, 1:09:25), „hovado“ (00:11:29), „kurva / 
kurevsky“ (00:13:41, 00:14:25, 00:24:14, 00:24:41, 00:25:13, 00:25:22, 00:30:16, 
00:33:27, 00:41:57, 00:53:43, 00:58:16, 01:02:30, 01:03:25, 01:04:20, 01:13:20, 
01:23:50, 01:23:53, 01:25:39, 01:31:24), „drž hubu“ (00:14:07, 01:17:31, 01:20:46, 
01:20:55, 01:23:03), „debil“ (00:16:03, 00:39:56, 01:03:57), „píča“ (00:22:55, 00:22:58, 
00:23:01, 00:23:03, 00:24:14, 00:24:43, 00:25:25, 01:12:36, 01:13:03), opakované použití 
slovního spojení „ty vole“ a další, čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady 
a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z 
hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 
22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
upozornění. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá zadavatele reklamy Alpiq Retail CZ s.r.o., sídlem 
Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00, Praha 1, IČO 08183929, o podání vysvětlení 
ohledně tvrzení, která se objevují v reklamě zaměřené na tzv. „zelenou elektřinu“ 
(nejsemfosil.cz) odvysílanou dne 14. dubna 2020 od 10:14:54 hod. na programu Prima, 
konkrétně vyjádření „Víte, kolik vaše elektřina denně vyprodukuje uhelného kouře?“ a 
„Teď už si dál škodit nemusíte.“ s ohledem na skutečnost, že i když si spotřebitel zakoupí 
tzv. „zelenou elektřinu“ od společnosti Alpiq Retail CZ s.r.o., pak to neznamená, že se 
nějakým způsobem změní elektřina proudící přímo do jeho domácnosti (odběrného 
místa) z uhelné na ekologickou. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) 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 Koronavirus v ČR v pořadu 
Události dne 16. dubna 2020 od 19:00 hod. na programu ČT1 a ČT24, že věc odkládá. 

12-0-1 

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



„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadů RE-PLAY ze dne 23. 3. 2020 od 
14:40 hod. a 6. 4. 2020 od 15:10 hod. a na programu Prima COOL, že věc odkládá. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o 
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), rozhodla v souladu 
s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním 
obchodních sdělení Hipp, dne 4. 3. 2020 od 20:59:26 hodin a 20:56:56 hodin na programu 
Nova, že věc odkládá.  

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o 
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), rozhodla v souladu 
s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním 
obchodního sdělení Dr. Davis - magnetický pásek, odvysílaného dne 31. 12. 2019 od 
9:02 hod. na programu Televize Barrandov, že věc odkládá.  

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Fokus Václava Moravce, 31. 3. 
2020 od 20:07 hodin na programu ČT1, že věc odkládá. 

11-1-1 

-  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 teleshoppingu Rychlá hra na programu 
Televize Barrandov, že věc odkládá. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného zveřejněním článku o dodavateli řepky používané k 
výrobě dezinfekčních prostředků na webu Seznamzpravy.cz, že věc odkládá. 

13-0-0 

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



možného přestupku spáchaného odvysíláním informace o kritice vlády ve vztahu k 
opatřením přijatým v souvislosti s koronavirem na programu ČT24, že věc odkládá. 

12-0-1 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o 
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), rozhodla v souladu 
s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním 
sponzorského označení online kasino Fortuna, že věc odkládá. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadů na programu ČT24 (Události, 
komentáře - speciál ze dne 15. 4. 2020 od 20:07 hod., Zprávy ze dne 15. 4. 2020 od 
23:22 hod., Otázky V. Moravce ze dne 29. 3. 2020 od 12:00 hod., Interview ČT24 ze dne 
1. 4. 2020 od 18:28 hod., dopolední vysílání ze dne 1. 4. 2020, vystoupení Markéty 
Pekarové Adamové ze dne 2. 4. 2020 od 17:07 hod.), že věc odkládá. 

13-0-0 

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

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Máte slovo ze dne 16. 4. 2020 od 
21:35 hod. na programu ČT1 a možným poskytováním návodu na teroristický čin 
prostřednictvím odvysílání snímku Teroristka dne 5. 4. 2020 od 20:10 na programu ČT1, 
že věc odkládá. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného neodvysíláním informace o 59. výročí prvního letu 
člověka do vesmíru, že věc odkládá. 

13-0-0 

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



č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného vysíláním České televize, že věc odkládá. 

13-0-0 

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

13-0-0 

26. RRTV/2020/342/vis: Vysílání JOJ Family 10. března 2020 v úseku 12-24 hodin 

-  Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu JOJ Family 
provozovatele Magical roof s. r. o. v úseku 12:00-24:00 hodin dne 10. března 2020. 

13-0-0 

-  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 Magical roof s. r. o., IČ: 04899784, sídlem 
Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, o podání vysvětlení k pořadům Krimi, který byl 
vysílán na programu JOJ Family dne 10. března 2020 od 19 hodin, a po něm 
následujícímu pořadu Noviny, který byl vysílán od 19:30 hodin, jestli se jednalo o pořady, 
které byly ve stejném čase vysílány na slovenském programu JOJ, a to z hlediska 
podmínky licence č. j.: RRTV/2536/2016-SMU ze dne 26. 8. 2016, sp. zn.: 
2016/645/SMU/Mag, která stanoví, že do vysílání programu JOJ Family „Nebude 
přebírána žádná část programu převzatá od jiného provozovatele vysílání.“ Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

13-0-0 

27. RRTV/2020/409/bur: PRAHA TV s.r.o./PRAHA TV/analýza kontinuálních úseků 
vysílání ze dnů 26.–28. března 2020/vždy od 17:00 do 22:00 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálních úseků vysílání programu PRAHA TV 
provozovatele PRAHA TV s.r.o. ze dnů 26. - 28. března 2020, vždy od 17:00 do 22:00 
hodin. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele PRAHA TV s.r.o., IČ: 25830937, sídlem 
Vinohradská 1597/174, Praha 3, PSČ 130 00, v souvislosti s poznatky z monitoringu 
obsahu vysílání programu PRAHA TV ve dnech 26. - 28. března 2020, o podání 
vysvětlení, jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona o vysílání, 
ukládající provozovatelům povinnost umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup k 
informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

13-0-0 

 

 



28. RRTV/2020/373/hli: SYSTEMATICKÝ MONITORING HLASITOSTI OBCHODNÍCH 
SDĚLENÍ na programu O („Óčko“) ze dne 27. března 2020, 20:00 – 22:00 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s výsledky systematického 
monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu O („Óčko“) provozovatele Stanice 
O, a.s. ze dne 27. března 2020, 20:00 - 22:00 hodin. 

12-0-0 

29. RRTV/2020/343/hli: ANALÝZA OBCHODNÍCH SDĚLENÍ – LEDEN 2020 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc leden 2020. 

13-0-0 

30. RRTV/2020/354/kus: Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. – KTK – změna licenčních 
podmínek 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v 
souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 
231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen 
"zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 5. května 2020 toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., souhlas se změnou licenčních 
podmínek licence č. j. Ru/258/02/2886, ve znění pozdějších změn, k provozování 
televizního vysílání programu KTK šířeného prostřednictvím kabelových systémů, 
spočívající ve změně programového schématu, specifikované v žádosti o změnu 
licenčních podmínek doručené dne 31. března 2020 pod č.j. RRTV/4663/2020-vra. 

12-0-0 

31. RRTV/2019/702/loj: AMC_FILM CAFE_24.2.2019_8_20_Zabijáci osamělých srdcí _ 
Gyilkos szerelem_32 1 g NEHLASUJE : ING ŠINCL 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 3 písm. d) a § 60 odst. 7 písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za 
přestupky“), rozhodla takto: Obviněný provozovatel AMC Networks Central Europe s.r.o., 
IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, 18600, Praha 8, se uznává vinným v souladu s § 
60 odst. 3 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť se dne 24. února 2019 odvysíláním snímku Gyilkos szerelem 
(Zabijáci osamělých srdcí) od 08:22:58 hodin na programu FILM CAFE dopustil porušení 
povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které 
by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, 
že uvedený snímek, který byl odvysílaný v čase, kdy mohou být u obrazovky děti i bez 
přímého dohledu rodičů, obsahoval řadu násilných scén. Explicitně zde byla v dlouhých 
záběrech zobrazena mrtvá, často výrazně zakrvácená či jinak zohavená těla a objevovaly 
se zde i scény, jež mohly vyvolávat silné pocity strachu. Dále zde byly přítomny záběry 
několika vražd (včetně detailních záběrů vystřikující či vytékající krve) a necitlivého 
zacházení s mrtvými či umírajícími. Scény byly zpracovány velice sugestivně, proto mohly 
u dětí vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti. Scény zobrazovaly 
situace, jež mohou mít u dětských diváků potenciál snižovat citlivost k projevům násilí. 
Pořad tak mohl ohrozit zejména psychický vývoj dětí a mladistvých. Za přestupek se 
obviněnému v souladu s ustanovením § 60 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. 
ukládá pokuta ve výši 150 000 ,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní 
moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2019702. V 
souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a 
§ 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální 
částku nákladů řízení ve výši 1 000, -Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-



19223001/0710, variabilní symbol 2019702, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních 
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  
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32. RRTV/2019/703/loj: AMC_FILM CAFE_24.2.2019_A hollo_Havran_14.58.04_32 1 g 
NEHLASUJE: ING. ŠINCL 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 3 písm. d) a § 60 odst. 7 písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za 
přestupky“), rozhodla takto: Obviněný provozovatel AMC Networks Central Europe s.r.o., 
IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, 18600, Praha 8, se uznává vinným v souladu s § 
60 odst. 3 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť se dne 24. února 2019 odvysíláním snímku A holló (Havran) od 
14:58:04 hodin na programu FILM CAFE dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době 
od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, 
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený film, který byl 
odvysílané v čase, kdy mohou být u obrazovky děti i bez přímého dohledu rodičů, 
obsahoval řadu násilných scén. Objevovaly se zde záběry na mrtvá, často výrazně 
zakrvácená či jinak zohavená těla, která vyšetřovatelé v delších scénách důkladně 
ohledávali. Zobrazeny byly i samotné vraždy, při kterých bylo patrné silné psychické 
utrpení postav. Celý film vyvolával pocity stísněnosti, nejistoty a strachu. Scény byly 
zpracovány velice sugestivně, u dětí mohly vyvolat psychický otřes a následné trvalejší 
stavy úzkosti. Scény zobrazovaly situace, jež mohou mít u dětských diváků potenciál 
snižovat citlivost k projevům násilí. Pořad tak mohl ohrozit zejména psychický vývoj dětí 
a mladistvých. Za přestupek se obviněnému v souladu s ustanovením § 60 odst. 7 písm. 
c) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá pokuta ve výši 100 000 ,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 
30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní 
symbol 2019703. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o 
odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uložila Rada účastníku řízení 
povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000, -Kč (slovy jedentisíckorun) 
na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2019703, úhrada nákladů je splatná 
do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  
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33. RRTV/2019/780/rud: Emporia Style Kft./GALERIE/Klenot TV/16.7.2019/od 12:33 hodin 
- ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní 
úřad, v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o 
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 
40/1995 Sb.“), dle ustanovení § 8a odst. 2 písm. b) a ustanovení § 8a odst. 6 písm. c) 
zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o 
odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 5. května 2020 takto: I. Obviněná společnost 
Emporia Style Kft., IČO: 01-09-170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 
12239856-2-41, jakožto zadavatel teleshoppingu, se uznává vinnou v souladu s 
ustanovením § 8a odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., pro porušení ustanovení § 2 
odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním teleshoppingu 
Klenot TV vysílaného dne 16. července 2019 od 12:33 hodin na programu GALERIE, 
který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 
odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k 
tomuto zákonu, neboť moderátorka v souvislosti s propagací stříbrného přívěsku a 



náušnic se safírem a bílým topazem mj. prohlásila, že klenot „potlačuje depresi“ (1:10:52 
hod od začátku záznamu). Deprese je závažná duševní porucha, psychické onemocnění, 
které musí být jednak nejdříve odborně diagnostikováno a poté léčeno farmakologicky, 
případně pomocí odborných psychoterapeutických metod a postupů. Toto onemocnění 
tedy rozhodně nemůže potlačit „síla“ šperku. Použitý výrok moderátorky však implikoval 
léčebné i preventivní účinky šperků. Uvedený postup mohl spotřebitele přimět učinit 
rozhodnutí nakoupit zboží, které by za běžných okolností neučinili. Diváci pod vlivem 
citovaného tvrzení mohou zanedbat řádnou péči o své zdraví a spoléhat se při 
potenciálních psychických problémech na propagované zboží. Důsledkem může být 
ohrožení zdraví spotřebitelů. II. Za přestupek se obviněné v souladu s ustanovením § 8a 
odst. 6 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., ukládá pokuta ve výši 50 000,-. Kč. Pokuta je 
splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-
19223001/0710, variabilní symbol 2019780. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada 
obviněné povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení o přestupku ve výši 1 000 Kč 
na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2019780. Úhrada nákladů je splatná 
do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 
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34. RRTV/2019/784/had: Emporia Style Kft./KINO BARRANDOV/9.7.2019/od 12:41 
hodin/Klenot TV/§ 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení 
EP a Rady (EU) č. 1169/2011 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní 
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v době odvysílání obchodního 
sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 2 písm. j) a § 8a odst. 6 písm. b) 
zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o 
odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 5. května 2020 takto: Obviněný zadavatel 
reklamy, Emporia Style Kft., IČO: 01-09-170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 
17., DIČ: 12239856-2-41, se uznává vinným v souladu s § 8a odst. 2 písm. j) zákona č. 
40/1995 Sb. pro porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle 
čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že 
informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit 
určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně 
související reklamy, kterého se dopustil zadáním reklamy/teleshoppingu Klenot TV, 
odvysílaného dne 9. července 2019 od 12:41 hodin na programu KINO BARRANDOV, 
neboť byly v předmětném obchodním sdělení uvedeny audiovizuální prvky, které ve svém 
celku evokovaly léčebný účinek doplňku stravy Multilady Normal Blood Pressure při 
onemocnění srdce, vysokém krevním tlaku a dalších zdravotních komplikacích. Diváci 
byli opakovaně ujišťováni o tom, že srdeční problémy, jako je hypertenze či arytmie, jsou 
častá a závažná onemocnění, která není radno podceňovat, byli vyzýváni, aby se 
zamysleli nad „obrovským číslem“ lidí trpících vysokým krevním tlakem. Moderátorka 
obchodního sdělení uvedla, že „je naprosto zbytečné čekat, až se stane nějaké neštěstí“, 
že „tyto problémy jsou čím dál častější“. Těmito slovy na diváky vytvářela nátlak a 
vyvolávala dojem, že je pouze otázkou času, kdy budou mít i oni srdeční problémy. 
Produkt zákazníkům prezentovala právě jako pomoc při prevenci problémů se srdcem, 
zejména hypertenze, ale i jako efektivní cestu ke zmírnění a potlačení již existujících 
problémů. Divák byl přesvědčován rovněž prostřednictvím údajných autentických 
zkušeností uživatelek produktu. Zaznělo např. že druhý den po užití zmizel tlak na hrudi, 
„srdíčko přestalo utíkat“, „přestalo bušit, že jsem ho měla až v krku“. Tato a další 
obsažená tvrzení proklamovala léčebné a preventivní účinky produktu. Za přestupek se 
pachateli v souladu s § 8a odst. 6 písm. b), ukládá pokuta ve výši 100 000,- Kč. Pokuta 
je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-



19223001/0710, variabilní symbol 2019784. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 
zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila 
Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- 
Kč (slovy jeden tisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2019784 
úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  
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35. RRTV/2019/786/had: Emporia Style Kft./GALERIE/16.7.2019/od 12:33 hodin/Klenot 
TV/možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb. - Primal Man 40+ 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní 
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a 
ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
(dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném znění, vydala následující rozhodnutí: 
Obviněná společnost Emporia Style Kft., IČO: 01-09-170422, se sídlem 1012 Budapest, 
Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41, se uznává vinnou ze spáchání přestupku 
porušením § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP 
a Rady (EU) č. 1169/2011, zadáním reklamy/teleshoppingu Klenot TV, resp. té části 
obchodního sdělení, v níž je propagován produkt Primal Man 60+, odvysílané dne 16. 
července 2019 od 12:33 hodin na programu GALERIE, neboť v předmětném obchodním 
sdělení byly uvedeny audiovizuální prvky, které ve svém celku evokovaly léčebný účinek 
doplňku stravy Primal Man 60+ při onemocnění prostaty a dalších zdravotních 
komplikacích, např. při problémech s močovým měchýřem. Rada se dle ustanovení § 45 
zákona č. 250/2016 Sb., rozhodla uložit pachateli, společnosti Emporia Style Kft., IČO: 
01-09-170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41, 
napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na důsledky svého protiprávního 
jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to 
trest ve formě peněžité sankce. Pachateli je možné v budoucnu uložit pokutu ve výši 2 
000 000 Kč. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti 
za přestupky a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost 
uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 
3711-19223001/0710, variabilní symbol 2019786. Úhrada nákladů je splatná do pěti 
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  
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36. RRTV/2019/787/had: Emporia Style Kft./Televize Barrandov/24.7.2019/od 07:00 
hodin/Klenot TV/možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb.-PRIMAL SLEEP 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a podle ustanovení § 86 
odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
vydala dne 5. května 2020 toto usnesení: Rada zastavuje se společností Emporia Style 
Kft., IČO: 0109170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., řízení o přestupku 
vedené pro možné porušení ustanovení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 
3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011 zadáním obchodního sdělení - 
teleshoppingu Klenot TV propagujícího produkt Primal Sleep Naturally, odvysílaného dne 
24. července 2019 od 07:00 hodin na programu Televize Barrandov, neboť skutek, o 
němž se vede řízení, není přestupkem.  
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37. RRTV/2019/760/had: Patron ca, s.r.o./označení sponzora SaniCell/29. 9. 
2019/20:20:30/Nova - klamání spotřebitele - rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a podle ustanovení § 86 



odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
vydala toto usnesení: Rada zastavuje se společností Patron ca, s.r.o., IČ 27113078, 
sídlem Jakubská 647/2, 110 00 Praha, řízení o přestupku vedené pro možné porušení 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterým se zakazují nekalosoutěžní 
praktiky, ve vztahu k § 5 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele, 
kterého se měl dopustit odvysíláním obchodního sdělení - označení sponzora SaniCell, 
které bylo odvysíláno dne 29. 9. 2019 od 20:20:30 hodin na programu Nova, neboť 
skutek, o němž se vede řízení, není přestupkem. 

13-0-0 

38. RRTV/2020/199/rud: ČESKÁ TELEVIZE/Studio ČT24, Interview ČT24, 90´ČT24, 
Události, komentáře/informování o Heleně Válkové/16.1.2020 - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, z jakého důvodu nebyli 
pozváni do pořadů, které se věnovaly možnému setrvání Heleny Válkové ve funkci 
zmocněnkyně pro lidská práva dne 16. ledna 2020 na programu ČT24 (Studio ČT24 od 
17:03 hodin, téma Jednání Rady pro lidská práva; Interview ČT24 od 18:28 hodin; 90 
ČT24 od 20:05, téma Válková zůstává vládní zmocněnkyní; Události, komentáře od 22:00 
hodin, téma Lidská práva a ombudsman), žádní hosté, kteří by měli možnost prezentovat 
argumenty svědčící pro setrvání Heleny Válkové ve funkci zmocněnkyně pro lidská práva. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného vysíláním o Heleně Válkové dne 16. ledna 2020 na 
programu ČT24, že věc odkládá.  

10-1-2 

39. RRTV/2020/277/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT24/Newsroom, Hitler byl 
gentleman/2.2.2020/od 22:00 hodin - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 
00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, k pořadu Newsroom ČT24, 
respektive příspěvku Hitler je gentleman v tomto pořadu, vysílanému dne 2. února 2020 
od 22:00 hodin na programu ČT24, a to z jakého zdroje vycházelo či o jaká fakta se 
opíralo v něm prezentované skutkové tvrzení moderátora k tématu příspěvku, že 
„prezident Česka lhal“. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Newsroom ČT24, respektive 
příspěvku Hitler je gentleman v tomto pořadu, vysílanému dne 2. února 2020 od 22:00 
hodin na programu ČT24, že věc odkládá. 

7-4-2 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 13 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 
00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 31 odst. 
2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Newsroom ČT24, 



respektive příspěvku Hitler je gentleman, dne 2. února 2020 od 22:00 hodin na programu 
ČT24, kde prezentoval skutkové tvrzení moderátora k tématu příspěvku, že „prezident 
Česka lhal o jednom z nejlepších novinářů, lhal, neomluvil se“, když v době odvysílání 
předmětné reportáže nebylo soudem prokázáno, že prezident Miloš Zeman lhal, když 
uvedl, že novinář Ferdinand Peroutka je autorem článku Hitler je gentleman. Provozovatel 
se tak dopustil porušení zásad objektivity a vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
7 dní ode dne doručení upozornění.  

5-2-5 

40. RRTV/2020/109/kus: TV Nova s.r.o. - Polední televizní noviny - 16.12.2019 - přechod 
na DVB-T 2 - vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 45800456, 
sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5, PSČ 152 00, z jakého důvodu v rámci 
zpravodajské relace Polední televizní noviny, odvysílané na programu NOVA dne 16. 
prosince 2019 od 12:00 hodin, odvysílal zpravodajský příspěvek (čtenou zprávu) 
informující o vypínání pozemního vysílání DVB-T, v rámci kterého diváky vybízel, aby 
přešli na vysílání prostřednictvím kabelových systémů, satelitu nebo internetu, a 
neposkytl jim relevantní informace o možnosti přechodu na pozemní vysílání DVB-T2 
prostřednictvím pořízení odpovídajícího technického zařízení, tj. televizoru či set-top-
boxu tak, aby mohli na základě odvysílaného příspěvku nezávisle posoudit jednotlivé 
možnosti vyplývající ze změny standardu vysílání. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 45800456, 
sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 
31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 16. prosince 2019 
odvysílal od 12:00 hodin na programu NOVA zpravodajskou relaci Polední televizní 
noviny, resp. příspěvek (čtenou zprávu) informující o vypínání pozemního vysílání DVB-
T, v rámci kterého diváky vybízel, aby přešli na vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů, satelitu nebo internetu, a neposkytl jim relevantní informace o možnosti 
přechodu na pozemní vysílání DVB-T2 prostřednictvím pořízení odpovídajícího 
technického zařízení, tj. televizoru či set-top-boxu tak, aby mohli na základě odvysílaného 
příspěvku nezávisle posoudit jednotlivé možnosti vyplývající ze změny standardu 
vysílání. Provozovatel tak nezajistil, aby bylo ve zpravodajském pořadu dbáno zásad 
objektivity a vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení 
upozornění. 

12-0-1 

41. RRTV/2020/257/rud: Stanice O, a.s./O ("Óčko")/mobil.cz - soutěž/30.11.2019/od 14:20 
hodin - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání, společnosti Stanice 
O, a.s., IČ 26509911, se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, ohledně 
části vysílání s motivem „mobil.cz - soutěž“, která byla odvysílána dne 30. listopadu 2019 
v čase 14:20 hodin na programu O („Óčko“) a která, oddělena předělem provozovatele, 
předcházela oznámení sponzora programu s motivem „mobil.cz“.  

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele televizního vysílání, 
společnost Stanice O, a.s., IČ 26509911, se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 
00 Praha 5, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 



dopustil tím, že dne 30. listopadu 2019 v čase 14:20 hodin odvysílal na programu O 
(„Óčko“) pořad ÓČKO CHALLANGE, který obsahoval obchodní sdělení umístění 
produktu „mobil.cz - soutěž“, avšak pořad nebyl na začátku ani na konci označen jako 
pořad obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v 
omyl o povaze tohoto pořadu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
upozornění.  

12-0-1 

42. RRTV/2020/279/rud: AMC Networks Central Europe s.r.o./SPORT2 
Hungary/Lóverseny magazin/28.11.2019/od 13:30 hodin - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele AMC Networks Central 
Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, k 
pořadu Lóverseny magazin, odvysílaném dne 28. listopadu 2019 ve 13:30 hodin na 
programu Sport2 Hungary, resp. k zařazenému obchodnímu sdělení propagujícímu 
hazardní hry Kincsem+ Tuti a web bet.lovi.hu, které nebylo pro diváky snadno 
rozeznatelné a ve vysílání nebylo jako obchodní sdělení řádně odděleno.  

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. 13 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele AMC Networks Central 
Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, na 
porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
zařazením skrytého obchodního sdělení propagujícího hazardní hry Kincsem+ Tuti a web 
bet.lovi.hu do pořadu Lóverseny magazin odvysílaného dne 28. listopadu 2019 ve 13:30 
hodin na programu Sport2 Hungary, kdy diváci byli v průběhu sportovního magazínu 
podrobně seznámeni s tím, jakým způsobem mohou propagované služby hazardní hry 
využít, na které webové stránce a dalších místech zakoupit losy, jaké šance mají účastníci 
dostihu, který byl předmětem hry, komentátoři v pořadu zevrubně informovali o 
možnostech a mechanismu využití Kincsem+ Tuti, a to mj. za pomoci hrané scény u 
terminálu, infografik či uvedení odkazu bet.lovi.hu, který byl spolu s logem sázkové 
společnosti divákům opakovaně prezentován, hlavní protagonisté diváky explicitně 
vybízeli k účasti ve hře a využití služeb Kincsem+. V daném případě tedy došlo ke 
komerční prezentaci v pořadu, který nemá charakter reklamy (jednalo se o sportovní 
magazín), sdělení záměrně sledovalo reklamní cíl ve prospěch společnosti Magyar 
Lóversenyfogadást Szervezo Kft. a bylo způsobilé uvést diváky co do své povahy v omyl 
(divák nebyl nikterak upozorněn, že se jedná o obchodní sdělení, že se jedná o prezentaci 
komerčního charakteru). Tímto se provozovatel dopustil porušení zákonné povinnosti, 
podle které provozovatelé vysílání nesmějí zařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení. 
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.  

12-0-1 

43. RRTV/2020/194/rud: Studio Moderna, s.r.o./3v1 WELLNEO masážní přístroj, 
delimano/Nova Gold/11.11.2019 - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele Studio Moderna, s.r.o., IČ 
26159074, U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, k obchodnímu sdělení 
(teleshoppingu) 3V1 WELLNEO MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ, odvysílaného dne 11. listopadu 
2019 od 11:51 hodin na programu Nova Gold a obchodního sdělení (teleshoppingu) 
delimano odvysílaného dne 11. listopadu 2019 od 12:00 hodin na programu Nova Gold, 
respektive s vysvětlením, v jakém období uvedené produkty zadavatel prodával za 
částky, které byly v rámci dotyčných obchodních sdělení udány jako původní ceny před 
slevou.  

13-0-0 



44. RRTV/2020/14/loj: O2 TV_Orange Sport_21.10.19_redakční odpovědnost_podané 
vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením (č.j. RRTV/4517/2020-vra) provozovatele 
O2TV s r. o. ohledně způsobu, jakým uplatňuje výkon své redakční odpovědnosti u 
programu Orange sport, a zda přijímá rozhodnutí o výběru pořadů a dalších částí vysílání 
a jejich uspořádání v programové skladbě (dále jen "redakční rozhodnutí") v České 
republice, nebo v jiném členském státě Evropské unie, resp. ve Slovenské republice.  

13-0-0 

45. RRTV/2020/18/loj: O2 TV_Orange Sport_21.10.19_rozpor s LP_žádný redakční 
obsah_reakce 

-  Rada se seznámila s reakcí (č.j. RRTV/4539/2020-vra) provozovatele O2 TV s r. o. na 
upozornění (č.j. RRTV/4234/2020-loj) na porušení licenčních podmínek, resp. základní 
programové specifikace, kterého se dopustil tím, že dne 21. října 2019 v čase od 12.00 
do 24. 00 hod. na programech Orange Sport 2 (licence udělená rozhodnutím č. j. 
RRTV/14207/2018-zem, ze dne 17. července 2018, sp. zn. 2018/542/zem), Orange Sport 
3 (licence udělená rozhodnutím č. j. RRTV/14208/2018-zem, ze dne 17. července 2018, 
sp. zn. 2018/543/zem) a Orange Sport 4 (licence udělená rozhodnutím č. j. 
RRTV/14209/2018-zem, ze dne 17. července 2018, sp. zn. 2018/544/zem) vysílal pouze 
statické záběry bez zvukového obsahu („desky“), ačkoli dle licenčních podmínek mají být 
programy v časovém rozsahu 24 hodin denně plněny redakčním obsahem dle základní 
programové specifikace ve znění „sportovní program“. 

13-0-0 

46. RRTV/2020/17/loj: O2 TV_Orange Sport_21.10.19_zahájil či nezahájil_reakce 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele O2TV s r. o. (č.j. RRTV/4518/2020-vra) na 
upozornění (č.j. RRTV/4232/2020-loj ) na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě neoznámil zahájení vysílání 
programů Orange Sport 2 (licence č.j. RRTV/14207/2018-zem sp.zn.: 2018/542//zem), 
Orange Sport 3 (licence č.j. RRTV/14208/2018-zem sp.zn.: 2018/543/zem) a Orange 
Sport 4 (č.j. RRTV/14209/2018-zem sp.zn.: 2018/544/zem). 

13-0-0 

47. RRTV/2020/13/loj: O2 TV_Orange Sport_21.10.19_32_7_info o provozovateli_reakce 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele O2 TV s r. o. č.j. RRTV/4519/2020-vra na 
upozornění (č.j. RRTV/4228/2020-loj) na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) - c) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neumožňoval divákům programu 
Orange Sport snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli 
televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 
adresa sídla v případě právnické osoby nebo bydliště v případě fyzické osoby a u 
zahraniční osoby rovněž adresa podniku nebo organizační složky na území České 
republiky, byly-li zřízeny, údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání 
kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, zejména k poštovní adrese pro 
doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty, a 
informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. 

13-0-0 

48. RRTV/2020/15/loj: O2 TV_Orange Sport_21.10.19_povaha sponzorských 
oznámení_reakce 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele O2TV s r. o. (č.j. RRTV/4594/2020-vra) na 
upozornění na porušení ustanovení § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že zařadil do vysílání programu Orange Sport dne 21. října 2019 obchodní 
sdělení sponzorů Heineken a PlayStation (např. v čase 11:36 hodin) a Mastercard a 
Nissan (např. v čase 15:00 hodin), označených jako sponzor programu, přičemž se dle 
jeho vyjádření č.j. RRTV/2212/2020-vra jednalo o sponzora pořadů, čímž porušil svou 
povinnost každý zcela nebo zčásti sponzorovaný pořad vždy na začátku a dále v průběhu 



nebo na konci zřetelně označit jménem nebo názvem, obrazovým symbolem (logem) 
nebo jinou značkou sponzora, kterou se rozumí zejména odkaz na jeho výrobky, služby 
nebo na jejich charakteristický znak.  

13-0-0 

49. RRTV/2020/278/rud: AMC Networks Central Europe s.r.o./Sport2 
Hungary/Leddiszkont.hu/28.11.2019/od 18:30 hodin - REAKCE NA UPOZORNĚNÍ 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 
27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, na uložené 
upozornění na porušení ustanovení § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že dne 28. listopadu 2019 na programu Sport2 Hungary odvysílal v 18:30 
hodin sponzorované utkání NFL Chicago Bears vs. Detroit Lions, přičemž jeden z jeho 
sponzorů, Leddiszkont.hu, byl poprvé označen až 50 minut po začátku relace, čímž se 
dopustil porušení povinnosti označit každý zcela nebo zčásti sponzorovaný pořad vždy 
na jeho začátku.  

13-0-0 

-  Rada nadále trvá na svém závěru, že se provozovatel AMC Networks Central Europe 
s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, dopustil 
porušení ustanovení § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., tím, že dne 28. listopadu 2019 
na programu Sport2 Hungary odvysílal v 18:30 hodin sponzorované utkání NFL Chicago 
Bears vs. Detroit Lions, přičemž jeden z jeho sponzorů, Leddiszkont.hu, nebyl označen 
na začátku pořadu, a konstatuje, že provozovatel byl na porušení § 53 odst. 4 zákona č. 
231/2001 Sb., upozorněn zcela v souladu se zákonem a vydané upozornění sp.zn. 
RRTV/2020/278/rud, č.j. RRTV4235/2020-rud, je tudíž pro další rozhodovací praxi Rady 
směrodatné. 

12-0-1 

50. RRTV/2020/356/bur: TV MORAVA, s. r. o./TV MORAVA/změna programového 
schématu v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele TV MORAVA, s. r. o. o změně 
programového schématu regionálního programu TV MORAVA v souvislosti s vyhlášením 
nouzového stavu v České republice. 

13-0-0 

51. 2015/923/had/CET: CET 21 spol. s r.o./NOVA/29.8.2015/17:23:04 
hodin/„PokerStars.net“/možné porušení § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s rozsudkem Městského soudu 
v Praze č. j. 3 A 128/2016 ze dne 27. 1. 2020, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze 
dne 3. 5. 2016, č. j. RRTV/1541/2016-had o uložení pokuty ve výši 100 000 Kč šiřiteli 
reklamy, TV Nova s. r. o., v souvislosti s odvysíláním obchodního sdělení-reklamy 
„PokerStars.net“ dne 29. 8. 2015 v čase 17:23:04 hodin na programu NOVA a reklamy 
„PokerStars.net“ dne 22. 8. 2015 od 20:25:40 hodin na programu NOVA, čímž měl porušit 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb.  

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada), jakožto ústřední správní úřad 
na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 
ve znění platných předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 66 
odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, (dále jen zákon č. 
500/2004 Sb.), vydala dne 5. května 2020 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení 
se šiřitelem obchodních sdělení, společností TV Nova, IČ: 45800456, sídlem 
Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, vedené pro možné porušení § 2 odst. 
1 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném v době odvysílání obchodního sdělení, 
šířením obchodního sdělení „PokerStars.net“ dne 29. 8. 2015 v čase 17:23:04 hodin na 
programu NOVA a „PokerStars.net“ dne 22. 8. 2015 od 20:25:40 hodin na programu 



NOVA, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního 
řízení. 

13-0-0 

52. RRTV/2020/286/had: ing. H. odvolání proti poskytnutí informace 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) se seznámila s podanou 
stížností p. Ing. R. H., MBA, „Stížnost proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí 
informace podle § 16a odst. 1 písm. d). dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím.“ 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“), jakožto povinný subjekt dle 
§ 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydala, jakožto subjekt 
dle § 16a odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, toto 
rozhodnutí: Stížnost p. Ing. R. H., MBA, ze dne 1. 4. 2020 evidovaná pod č. j. 
RRTV/4670/2020-vra ve věci žádosti o poskytnutí informace se odmítá. 

12-0-1 

53. RRTV/2020/333/bur: Rada České televize/vyjádření k postoupení diváckých podnětů 
v letech 2019, 2018 a 2017 

-  Rada se seznámila s vyjádřením Rady České televize k postoupení diváckých podnětů 
v letech 2019, 2018 a 2017. 

13-0-0 

54. RRTV/2020/344/loj: COVID média veřejné služby - diváci 

-  Rada se seznámila s obsahem zprávy „COVID-19 crisis PSM audience performance“ 
zveřejněnou Evropskou vysílací unií. 

13-0-0 

55. RRTV/2020/345/loj: ERGA předsednictvo navrhované kroky vůči EK 

-  Rada se seznámila s kroky skupiny ERGA v souvislosti s pandemickou krizí. 

13-0-0 

56. RRTV/2020/346/loj: Přeshraniční spolupráce die medienanstalten 

-  Rada se seznámila s přípisem od regulátora Die Medienanstalten č.j. RRTV/4508/2020-
vra. 

13-0-0 

57. RRTV/2020/379/loj: EAO - tracker of COVID measures 

-  Rada se seznámila s iniciativou Evropské audiovizuální observatoře „European 
Audiovisual Observatory Tracker of audiovisual sector-specific measures taken in Europe 
in the context of the COVID-19 crisis“. 

13-0-0 

58. RRTV/2020/380/loj: Supply of audiovisual media services in Europe MAVISE insights 
... 

-  Rada se seznámila se zprávou „Supply of audiovisual media services in Europe 
MAVISE insights - 2019“ publikovanou Evropskou audiovizuální observatoří. 

13-0-0 

59. RRTV/2020/266/kus: ALLTOYS, spol. s.r.o. - www.bambuletv.cz - rozpoznatelnost 
obchodních sdělení - vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele ALLTOYS, spol. s r.o., IČ 
46982671, sídlem Na Rybníčku 1364/12, Praha 2, PSČ 120 00, z jakého důvodu 
nezajistil, aby audiovizuální obchodní sdělení (reklama) s názvem Lolipopz: Lollyboxing 
45 - LEGO Friends CUBES - NOVÉ sběratelské boxíky!, umístěné v rámci služby v 
kategorii „unboxingy“, bylo snadno rozpoznatelné, a dále, jakým způsobem na 
internetových stránkách služby zajišťuje plnění povinnosti dle ustanovení § 8 odst. 1 



písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., tj. jakým způsobem zajišťuje, aby audiovizuální 
obchodní sdělení obsažená v rámci jím poskytované služby byla snadno rozpoznatelná. 

13-0-0 

60. RRTV/2020/250/kus: Obec Lužice - Infokanál - info o dohledu Rady - vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Obec Lužice, IČ: 44164343, 
se sídlem Česká 592/1, Lužice, PSČ 696 18, jakým způsobem naplňuje povinnost 
stanovenou § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. jakým způsobem umožňuje 
příjemcům služby Infokanál, umístěné na internetové adrese www.luziceuhodonina.cz, 
snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. 

13-0-0 

61. RRTV/2020/249/kus: Internet Mall, a.s. - MALL TV - info o dohledu Rady - vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Internet Mall, a.s., se sídlem 
U garáží, č.o.1, č.p.1611, Praha 7, 17000, CZ, jakým způsobem naplňuje povinnost 
stanovenou § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. jakým způsobem umožňuje 
příjemcům služby MALL TV, umístěné na internetové adrese https://tv.mall.cz, snadný, 
přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. 

13-0-0 

62. RRTV/2020/408/fej: Různí poskytovatelé / výmazy 

-  Rada provádí výmaz poskytovatele Alza.cz a.s., IČ: 270 82 440, se sídlem Jankovcova 
1522/53, Praha 7, PSČ 170 00, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání v souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení poskytování služby Alza 
Media.  

13-0-0 

-  Rada provádí výmaz poskytovatele Best Flare s.r.o., IČ: 061 04 363, se sídlem 
Merhautova 428/2, Brno, PSČ 613 00, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání v souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení poskytování 
služby Internetová televize-audiovizuální mediální služba. 

13-0-0 

-  Rada provádí výmaz poskytovatele Burda International CZ s.r.o., IČ: 152 73 598, se 
sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha 3, PSČ 130 00, z Evidence poskytovatelů 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v souvislosti s uplynutím 1 roku od 
ukončení poskytování služby JOY TV. 

13-0-0 

-  Rada provádí výmaz poskytovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem 
Vinohradská 3217/167, Praha, PSČ 100 00, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání v souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení poskytování 
služby PrimaPLAY Premium. 

13-0-0 

-  Rada provádí výmaz poskytovatele KTV Galaxie, z.s., IČ: 032 62 073, se sídlem K 
Zastávce 408/8a, Věkoše, Hradec Králové, PSČ 503 41, z Evidence poskytovatelů 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v souvislosti s uplynutím 1 roku od 
ukončení poskytování služby Zveřejňování reportáží na webové stránce. 

13-0-0 

-  Rada provádí výmaz poskytovatele SAT Plus, s.r.o. / HD plus, IČ: 260 58 952, se sídlem 
Závišova 502/5, Praha 4, PSČ 140 00, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání v souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení poskytování 
služby HD plus. 

13-0-0 



-  Rada provádí výmaz poskytovatele Seznam.cz, a.s., IČ: 261 68 685, se sídlem Radlická 
3294/10, Praha, PSČ 150 00, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání v souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení poskytování služeb 
VIDEO PROZENY.CZ, VIDEO SUPER, VIDEO NOVINKY. 

13-0-0 

63. RRTV/2020/431/fej: Změna Jednacího řádu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání mění čl. 7 odst. 3 svého Jednacího řádu podle 
návrhu. 

12-0-0 

64. RRTV/2020/410/sle: Zpráva realizace Strategie rozvoje zemského digitálního 
televizního vysílání 

-  Rada se seznámila se čtvrtou Zprávou realizace Strategie rozvoje zemského digitálního 
televizního vysílání.  

13-0-0 

65. RRTV/2020/367/bla: Nový harmonogram zasedání 2020 

-  Rada schvaluje nový harmonogram zasedání 2020 

13-0-0 

66. RRTV/2020/440/zem: Jiří Středa / TV / VIDEO JS-Účko / kabelové systémy / 
prodloužení doby platnosti licence 
- Rada prodlužuje provozovateli, fyzická osoba Jiří Středa, IČ 10518266, bytem 
Seifertova 899, Úpice, PSČ 542 32, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu 
platnosti licence, č.j. cun/3130/08, spis. zn.: 2008/392/cun/VID ze dne 22. dubna 2008, 
k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů, o dobu 12 let, na základě žádosti doručené 30. dubna 2020, č.j. 
RRTV/7662/2020-vac. 

13-0-0 

 

ověřovatel:  

P. Bartoš 

 

 

 

 

 

 


