
 

Zápis ze 17. zasedání 2021, konaného dne 5. 10. 2021 

 

Přítomni: Bouška, Dohnálková, Jakl, Janeček, Jehlička, Králová, Köppl, Maceška, Mencl, 
Novák, Petrov, Smolíková, Šincl 
Omluveni:  

Ověřovatel: Bartoš 

 

1 RRTV/2021/762/bla: Schválení programu 17. zasedání 2021 

- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn 

10-0-0 

2 RRTV/2020/686/zab: Licenční řízení/RV/Bruntál město 94,6 MHz / 200 W, Mariánské 

Lázně město 97,2 MHz / 200 W, Prachatice město 88,2 MHz / 100 W, Litomyšl Nedošín 

103,7 MHz / 200 W - veřejné slyšení od 13.30 hod. 

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

šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Bruntál město 94,6 

MHz / 200 W; Mariánské Lázně město 97,2 MHz / 200 W; Prachatice město 88,2 MHz / 

100 W; Litomyšl Nedošín 103,7 MHz / 200 W projednala se žadatelem otázky týkající se 

programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení. 

13-0-0 

3 RRTV/2021/338/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1, ČT24/Události, reportáž "Novela 

občanského zákoníku"/14.3.2021/od 19:00 hodin - DOKAZOVÁNÍ OD 13:45 hodin 

- Rada v rámci řízení o přestupku vedeném pod sp.zn. RRTV/2021/338/rud provedla 

důkaz zhlédnutím příspěvku „Novela občanského zákoníku“ odvysílaného v rámci pořadu 

Události na programech ČT1 a ČT24 dne 14. března 2021 od 19:00 hodin. 

13-0-0 

4 RRTV/2021/652/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1/168 hodin, příspěvek Hledá se 

migrant/20.6.2021/od 21:35 hodin - DOKAZOVÁNÍ OD 13:45 hodin 

- Rada v rámci řízení o přestupku vedeném pod sp.zn. RRTV/2021/652/rud provedla 

důkaz zhlédnutím příspěvku „Hledá se migrant“ odvysílaného v pořadu 168 hodin dne 20. 

června 2021 od 21:35 hodin na programu ČT1. 

13-0-0 

5 RRTV/2021/742/nej: FTV Prima, spol. s r.o. - Prima COOL: Kontinuální úsek vysílání ze 

dne 2. září 2021, časového úseku 12.00 - 24.00 hodin 

- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Prima COOL 

provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. ze dne 2. září 2021, časového úseku 12.00 - 24.00 

hodin. 

12-0-0 

6 RRTV/2021/734/nej: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o.: Nicktoons (Irsko) 

- kontinuální úsek vysílání ze dne 7. června 2021 v časovém úseku 10:00–22:00 hodin 

- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Nicktoons (Irsko) 

provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. ze dne 7. června 2021, 

časového úseku 10:00 - 22:00 hodin. 

12-0-0 

 



7 RRTV/2021/744/vop: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu Nick Music, 7. 

června 2021, 10:00-22:00 hod 

- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Nick Music provozovatele 

ViacomCBS Networks International Czech, s.r.o. ze dne 7. června 2021 od 10:00 do 22:00 

hod. 

12-0-0 

8 RRTV/2021/745/hli: ANALÝZA OBCHODNÍCH SDĚLENÍ – ČERVEN 2021 

- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc červen 2021. 

11-0-1 

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

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

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

Sb.), v platném zněn, upozorňuje provozovatele Hudební televize, s.r.o., IČ 28938071, se 

sídlem Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, na porušení ustanovení § 49 odst. 

1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 6. června 2021 v čase 

8:02 hodin na programu Retro Music Television odvysílal obchodní sdělení „Iceland“, které 

obsahovalo přímou pobídku v podobě „nakupujte na iceland cé zet“. Obchodní sdělení, 

které naplňuje definiční znaky reklamy, nebylo ve vysílání rozeznatelné jako reklama a 

nebylo zřetelně  zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky 

odděleno od ostatních  částí vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne 

doručení tohoto 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 zadavatele, společnost Institut výživy a imunity 

s.r.o., IČ 09484787, se sídlem Francouzská 172/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2, o podání 

vysvětlení ohledně obchodního sdělení s motivem „SEYES - GASTRO a IMUNO Veritas“, 

které bylo premiérově odvysíláno dne 5. června 2021 v čase 9:00 hodin na programu 

ŠLÁGR TV. Rada žádá o informaci, o jakou kategorii produktů se jedná v případě produktů 

s názvy GASTRO Veritas a IMUNO Veritas, které jsou v rámci předmětného obchodního 

sdělení propagovány. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 

této žádosti. 

11-0-1 

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

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

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

předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a na základě § 7a odst. 4) zákona č. 40/1995 

Sb. žádá provozovatele vysílání, resp. šiřitele reklamy, ŠLÁGR TV, spol. s r.o. v likvidaci, 

IČ 26102293, sídlem č.p. 158, 373 84 Dubné, o sdělení objednavatele, respektive 

zadavatele a zpracovatele obchodního sdělení s motivem „SEYES - GASTRO a IMUNO 

Veritas“, které bylo premiérově odvysíláno dne 5. června 2021 v čase 9:00 hodin na 

programu ŠLÁGR TV. Rada stanovuje lhůtu 15 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání informuje Státní ústav pro kontrolu léčiv o 

výskytu obchodních sdělení s motivem „HemaCut“ v televizním vysílání a zároveň iniciuje 

navázání spolupráce ve věci obchodních sdělení, jejichž prostřednictvím jsou 

propagovány zdravotnické prostředky. 

12-0-0 



9 RRTV/2021/643/loj: KABEL OSTROV, s.r.o._Krušná_neposkytnutí záznamu_32 1 

l_zastavení řízení 

- 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.), 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 s 

provozovatelem KABEL OSTROV, s.r.o., IČ: 63508834, sídlem Mírové náměstí 733, 363 

01, Ostrov, řízení o přestupku vedené pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. 

l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že na písemnou výzvu Rady 

zapůjčil nekompletní záznam programu Krušná ze dnů 16. a 17. května 2021, a porušil tak 

povinnost uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě záznamy všech 

pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na 

písemnou výzvu je zapůjčit Radě, neboť skutek, o němž se vede řízení, se nestal. 

11-0-0 

10 RRTV/2021/571/loj: LUXUSSTORE logistika s.r.o. ABC TV Luxusstore bezkontaktní 

teploměr možné klamání spotřebitele podání vysvětlení 

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením č.j. RRTV/9550/2021-vra zadavatele 

LUXUSSTORE logistika s.r.o., na žádost Rady (č.j. RRTV/8610/2021-loj) o vyjádření se k 

obsahu stížnosti, kterou Rada obdržela, a která souvisela s nabídkou bezkontaktního 

teploměru v teleshoppingovém bloku Luxusstore, odvysílanou např. 4. 6. 2021 ve 22:00 

hodin na programu ABC TV, či formou injektáže např. 6. 6. 2021 ve 23:37 hodin na 

programu ABC TV. 

12-0-0 

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

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

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

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

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

přestupku spáchaného vysíláním nabídky bezkontaktního teploměru v teleshoppingovém 

bloku Luxusstore, odvysílanou např. 4. 6. 2021 ve 22:00 hodin na programu ABC TV, či 

formou injektáže např. 6. 6. 2021 ve 23:37 hodin na programu ABC TV, že věc odkládá. 

11-0-1 

11 RRTV/2021/425/had: deep.cbd s.r.o., označení sponzora pořadu s motivem „DEEP 

(Sleep) CBD - podání vysvětlení 

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele deep.cbd s.r.o. ve věci označení 

sponzora pořadu s motivem „DEEP (Sleep) CBD“, které bylo odvysíláno dne 15. ledna 

2021 v čase 16:17 hodin na programu ČT sport.  

11-0-0 

12 RRTV/2021/568/loj: Nej Kanál s.r.o. klíč k zařazování informace do bloků, označených 

jako reklama_infokanál Prušánky a Žatčany_podání vysvětlení 

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením (č.j. RRTV/9751/2021-vra) provozovatele 

Nej Kanál s. r. o. k žádosti Rady (č.j. RRTV/8600/2021-loj) o sdělení, podle jakého klíče 

byly zařazovány informace do bloků, označených jako „reklama“, a to konkrétně v případě 

vysílání Infokanálu Prušánky a Infokanálu Žatčany ve dnech 7. a 8. února 2021. Infokanál 

Prušánky vysílal v inkriminovaném období dvě videotextové smyčky, přičemž v obou je 

zařazena pasáž, uvedená obrazovým předělem s nápisem „Reklamní blok“, a to o délce 

2:20, resp. 3:19 minuty. Obsahem bloků jsou reklama, inzerce a informace různého typu 

v textově-grafickém zpracování - jsou zde zařazeny inzeráty místních firem, ale také 

nabídka zaměstnání, nabídka studia na střední škole, otvírací doba pošty nebo lékárny. 

Infokanál Žatčany zařazoval obdobný blok uvedený obrazovým předělem s nápisem 



„Reklama“ na začátku a „Konec reklamy“ na konci. Obsahem bloku byly kromě komerční 

inzerce i upozornění na aktivity komunitního centra, nabídky práce nebo výzva na veřejnou 

sbírku. Zařazením těchto typů sdělení, která standardně nejsou reklamním obsahem, do 

řádně označeného reklamního bloku, nabývá tento blok takové délky, že pokud bychom 

takový blok skutečně považovali za blok reklam, pak by to znamenalo v případě vysílání 

zmíněných infokanálů v inkriminovaném období překročení zákonného časového limitu 

pro vysílání reklamy. Podle § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. nesmí čas vyhrazený 

reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání 

přesáhnout v průběhu 1 vysílací hodiny 12 minut. V případě Infokanálu Prušánky by to ale 

znamenalo 18:40 minuty (smyčka 1), resp. 19:57 minuty (smyčka 2) a v případě Infokanálu 

Žatčany dokonce 23:10 minuty reklamy v jedné vysílací hodině. 

11-0-1 

13 RRTV/2021/569/loj: Nej Kanál s.r.o. porušení LP reakce na upozornění 

- Rada se seznámila s reakcí (č.j. RRTV/10302/2021-vra) provozovatele Nej Kanál s.r.o. 

na vydané upozornění na porušení licenčních podmínek (č.j. RRTV/8604/2021-loj), 

kterého se dopustil tím, že ve dnech 7. a 8. února 2021: vysílání programu Infokanál NEJ 

- TV (lokalita Jižní Čechy) neobsahovalo textovou smyčku s délkou 10 až 40 minut, 

obsahující sdělení městského úřadu, provozní informace o městském úřadu, informace o 

provozu sítí, elektřina, voda, kanalizace, skládka, provoz lékařských zařízení, informace z 

kulturní oblasti a sportu, informace o turistických možnostech oblasti atd.; vysílání 

programu Infokanál NEJ - TV (lokalita Tanvald) neobsahovalo videotextovou smyčku o 

délce 5 - 15 minut, ale pouze archivní reportáže; vysílání programu Infokanál NEJ - TV 

obsahovalo smyčku, jejíž délka neodpovídala délce uvedené v licenci (30-60 minut). 

11-0-1 

14 RRTV/2018/795/loj: Barrandov Televizní Studio a.s._Terapeutický prsten dr. 

Woo_48_1_b_šiřitel rozsudek Městského soudu v Praze 

- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 6 A 109/2019- 68 ze dne 

26. srpna 2021, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 9. 4. 2019, č.j. 

RRTV/5152/2019-loj, sp.zn. RRTV/2018/795/loj, jímž Rada uložila pokutu ve výši 200 

000,- Kč provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s. pro porušení § 48 odst. 1 písm. b) 

zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním teleshoppingu Klenot TV dne 18. 

července 2018 od 12:15 hodin na programu Kino Barrandov, neboť v teleshoppingu 

prohlašuje, že výrobek „Terapeutický prsten dr. Woo“ (prezentovaný v čase mezi 13:31 - 

14:10 hodin) může odstranit rozličné tělesné i duševní choroby. Moderátorka prezentuje 

prsten slovy: „„Je to revoluce ve vědě.“ „My nemusíme mít bolesti v dnešní době, to je 

něco starého.“ „Je to nejlepší řešení na bolení hlavy.“ „Má to stejné účinky akupunktury, 

jako jehly.“ „To není zázrak, to je medicína, to je věda.“ Údajné léčivé účinky prstenu jsou 

i jinak neustále zdůrazňovány, resp. jsou prezentovány jako zásadní důvod k nákupu 

prstenu. Sloganem „Jaká je cena vašeho zdraví“ naznačuje spotřebitelům jednoznačně, 

že si kupují produkt, který jim zajistí zdraví. Takový postup může spotřebitele přimět učinit 

rozhodnutí (nákup produktu), které by za běžných okolností neučinili. Důsledkem může 

být případné ohrožení zdraví spotřebitelů, kteří mohou na základě daných informací 

zanedbat péči o své zdraví, resp. mohou lékařskou péči nahradit koupí daného produktu. 

To hrozí především u zranitelných skupin spotřebitelů, především starších osob, na které 

sdělení (vzhledem k nemocem, o kterých hovoří) primárně cílí.  

12-0-0 

15 RRTV/2021/754/beh: Ministerstvo financí ČR/žádost o stanovisko ke sponzorování 

pořadů 

- Rada se seznámila s žádostí Ministerstva financí České republiky o stanovisko ke 

sponzorování pořadů. 

12-0-0 



- Rada schvaluje návrh odpovědi na žádost Ministerstva financí České republiky o 

stanovisko ke sponzorování pořadů. 

11-0-0 

16 RRTV/2021/390/fej: AMC Networks Central Europe s.r.o./AMC MIKRO HU/odložení + 

zahájení poskytování 

- Rada bere na vědomí zahájení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání 

AMC MIKRO HU poskytované společností AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 

27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00. 

12-0-0 

17 RRTV/2021/712/mam: Souhrn podání AO 17/2021 (37 podání) 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k obsahu 

televizního vysílání doručenými od 6. září 2021 do 24. září 2021: ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 

- Osada (1, 2); ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Ochránce (1, 2); FTV Prima, spol. s r.o. / Prima 

- Česko Slovensko má talent, 3. 9. 2021 od 20:15 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - 

Druhá světová válka: Cena říše (1), 5. 9. 2021 od 7:45 hod.; Titulky pro neslyšící ve 

vysílání přijímaném prostřednictvím T-Mobile; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News-

Prima - Nový den, 3. 9. 2021 od 7:00 hod., To nejlepší z Nového dne, 3. 9. 2021 od 14:40 

hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - 1. mise (2, 3, 4); O2 TV s.r.o. / O2 Sport - reklama 

Clavin, 14. 8. 2021; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News - Speciál 360°: Hlas lidu, 

22. 9. 2021 od 20:15 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Události, komentáře, Pro a proti 

očkování dětí, 23. 9. 2021 od 22:00 hod.; Video s reportáží o tzv. „chemtrails“ na platformě 

YouTube; Informování o stejnopohlavních párech ve vysílání České televize; Informace o 

onemocnění covid-19; TV Nova s.r.o. / Nova Cinema - reklama Tečka, 8. 9. 2021 od 21:52 

hod.; ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. / Paramount Network - hlasitost 

reklam, 9. 9. 2021; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Pečení na neděli, 12. 9. 2021 od 8:20 hod.; 

FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - Partie Terezie Tománkové, 12. 9. 2021 od 11:00 hod.; 

„Čechyzace“ v televizním vysílání; Reklamy na alkohol a elektrokola; ČESKÁ TELEVIZE / 

ČT24 - předvolební debata lídrů kandidátek v Karlovarském kraji, 13. 9. 2021 od 20:05 

hod.; Stížnosti na „Pravidla předvolebního a volebního vysílání České televize“; ČESKÁ 

TELEVIZE / ČT24 - Otázky Václava Moravce, část Kdo se nechá očkovat? A co z toho 

bude mít?, opakovaná stížnost, 22. 8. 2021 od 13:05 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima-

CNN Prima News - Hlavní zprávy, reportáž Sestry nedostaly desetitisíce, 26. 7. 2021 od 

18:55 hod.; Liberecká TV s.r.o. / rtm plus Liberecko - Krajský magazín, předání Úřadem 

pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí; Vystoupení Andreje 

Babiše ve vysílání programu Šlágr; Opakovaná stížnost (spoty v rámci kampaně 

drahejidlo.cz); Dopis Svazu občanské sebeobrany ČR; Žádost o stanovisko ve věci 

podezření na porušování zákona o regulaci reklamy; Dopis ohledně upoutávek na pořad 

České televize a statusu České televize jako média; Dopis Volebnímu výboru Parlamentu 

České republiky, Radě na vědomí. 

12-0-0 

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

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

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

Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele 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 3. září 2021 od 20:10 hod. na 

programu ČT1 odvysílal první epizodu seriálu Osada, která obsahovala vulgarismy či 

nadávky „idiot“ (v časech 00:06:34 a 00:07:45 od začátku pořadu), „sakra“ (00:13:23), 

„prdele“ (00:13:26, 00:19:14), „debilní“ (00:27:57) a „ty vole“ (00:32:01, 00:32:04, 00:32:39, 

00:32:45, 00:54:01), a dne 10. září 2021 od 20:10 hod. na programu ČT1 druhou epizodu 

seriálu Osada, která obsahovala vulgarismy či nadávky „neser“ (v časech 00:04:17 a 

00:45:20 od začátku pořadu), „debilní“ (00:04:59), „sakra“ (00:12:54, 00:14:20, 00:46:12, 



00:52:10), „průser“ (00:16:25), „ty vole“ (00:48:11, 00:48:13, 00:48:39, 00:48:43, 00:49:24, 

00:49:38, 00:49:42), „kokoti“ (00:48:42, 00:49:52), „ty krávo“ (00:50:25), „dement“ 

(00:52:08) a „serete“ (00:52:59), 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. 

12-0-0 

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

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

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

Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele 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 5. září 2021 od 20:10 hod. na 

programu ČT1 odvysílal první epizodu seriálu Ochránce, která obsahovala vulgarismy či 

nadávky „sereš / serete“ (v časech 00:01:06 a 00:25:58 od začátku pořadu), „prdel / do 

prdele“ (00:01:08, 00:59:25), „hovadinu“ (00:05:40), „nasrat“ (00:08:22, 00:14:31), „prcá“ 

(00:14:24, 00:14:30), „kurva“ (00:14:24), „parchant“ (00:15:38, 00:49:11), „zmetci / 

zmetkům“ (00:24:51, 00:26:05), „hajzl“ (00:26:58, 00:44:11, 00:59:32) „debile“ (00:27:02), 

„kráva“ (00:29:26), „do píči“ (00:29:28, 00:58:44), „kreténe“ (00:30:36), „sakra“ (00:58:56), 

„průser“ (00:59:19) a opakované použití výrazu „vole“, a dne 12. září 2021 od 20:10 hod. 

na programu ČT1 odvysílal druhou epizodu seriálu Ochránce, která obsahovala 

vulgarismy či nadávky „neserte“ (v časech 00:01:28 a 00:53:01 od začátku pořadu), „vole“ 

(00:10:29, 00:36:14), „hovado“ (00:13:13), „debil“ (00:13:16, 00:21:18), „zkurvený“ 

(00:14:14), „zasraný“ (00:18:06, 00:20:37), „kurva“ (00:18:09), „hovno“ (00:27:52, 

00:28:46), „srala / srát“ (00:28:10, 00:35:35), „svině“ (00:47:53), „mrdali“ (00:47:56), „sráči“ 

(00:52:11), „sakra“ (00:59:59), „zmrdíky“ (01:00:23) a „idiot“ (01:01:23, 01:01:31), čímž 

porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy 

a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková 

díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje 

lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-1 

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

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

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

Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, 

sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 

1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 3. září 2021 od 20:15 

hod. na programu Prima odvysílal pořad Česko Slovensko má talent, který obsahoval 

vulgarismy či nadávky „ty vole“ (v časech 00:01:03, 00:01:06, 00:09:42, 00:26:18, 

00:26:24, 00:56:30, 00:56:35, 01:02:00 a 01:02:01 od začátku pořadu), „prdel“ (00:02:49), 

„hovně“ (00:26:23, 00:56:34) a „parchant“ (01:24:52), čímž porušil povinnost nezařazovat 

do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých 

děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat 

pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode 

dne doručení upozornění. 

11-0-1 

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

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

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

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

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



možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Druhá světová válka: Cena říše (1) 

na programu Prima dne 5. září 2021 od 7:45 hod., že věc odkládá. 

11-0-1 

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

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

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

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

500/2004 Sb.) žádá poskytovatele digitálního a satelitního vysílání T-Mobile Czech 

Republic a.s., sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00, Praha 4, o podání vysvětlení k šíření 

titulků pro osoby se sluchovým postižením prostřednictvím digitálního i satelitního vysílání, 

resp. o vyjádření, zda důsledně šíří titulky pro osoby se sluchovým postižením 

prostřednictvím digitálního i satelitního vysílání všech televizních programů, které tuto 

službu divákům poskytují. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 

doručení této výzvy. 

11-0-1 

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

§ 5 písm. a) 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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem 

Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o podání vysvětlení, zda došlo k propagaci 

cestovatelské soutěže CYKLOPECKY, jejímž pořadatelem je Destinační společnost 

Východní Čechy, v rámci pořadu Nový den, odvysílaného dne 3. září 2021 od 7:00 hod. 

na programu Prima a CNN Prima News, a To nejlepší z nového dne, odvysílaného dne 3. 

září 2021 od 14:40 hod. na programu CNN Prima News, za úplatu nebo obdobnou 

protihodnotu, resp. zda se jednalo o umístění produktu. Rada stanovuje lhůtu k podání 

vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

9-0-2 

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

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

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

Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, 

sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 

1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 1. září 2021 od 20:15 

hod. na programu Prima odvysílal druhou epizodu seriálu 1. mise, která obsahovala 

vulgarismy či nadávky „vole“ (v časech 00:02:20, 00:07:51, 00:18:23, 00:28:17, 00:51:43, 

01:10:02 od začátku pořadu), „prdel“ (00:13:40), „průser“ (00:18:16), „do prdele“ (00:18:25, 

00:23:51, 01:11:34, 01:12:34), „debil“ (00:19:53, 00:20:49, 00:25:17, 00:52:17), 

„parchante“ (00:20:16), „sakra“ (00:23:11, 00:23:48, 00:41:48, 00:44:44), „trotl“ (00:26:13), 

„kreténů“ (00:28:32), „vyjebávat“ (00:28:54), „hovno“ (00:42:24, 00:42:25, 01:10:05), 

„kokot“ (00:44:23), „nasranej“ (00:46:12, 00:46:16), „kurva“ (00:46:15, 01:07:22, 01:07:23, 

01:09:02), „idiot“ (00:52:31) a „serete“ (01:10:12), dne 8. září 2021 od 20:15 hod. na 

programu Prima odvysílal třetí epizodu seriálu 1. mise, která obsahovala vulgarismy či 

nadávky „kretén“ (v časech 00:04:18 a 00:05:10 od začátku pořadu), „debil“ (00:16:00), 

„svině“ (00:17:42), „vole“ (00:22:20, 00:30:38, 00:45:56), „kráva“ (00:26:13), „neser“ 

(00:42:41), „do prdele“ (00:49:35), „průser“ (00:49:43), „prosírám“ (00:53:58), „hovno“ 

(01:13:06), „hajzl“ (01:13:25) a „dement“ (01:13:27, 01:13:31), a dne 15. září od 20:15 hod. 

na programu Prima odvysílal čtvrtou epizodu seriálu 1. mise, která obsahovala vulgarismy 

či nadávky „hajzl“ (v časech 00:06:22, 00:26:30, 00:55:01, 01:08:55, 01:09:14, 01:15:27 

od začátku pořadu), „kretén“ (00:07:39), „vole“ (00:21:58, 00:40:47, 00:55:00, 01:17:16), 

„hovno“ (00:40:38), „do prdele“ (00:43:54), „vůl“ (01:11:26), „svině“ (01:12:32), „šmejd“ 

(01:15:42) a „naser si“ (01:16:49), čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady 



a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z 

hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 

do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 

upozornění. 

11-0-1 

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

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

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

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

500/2004 Sb.“) žádá provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za 

Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, o podání vysvětlení, kdo umístil virtuální 

obchodní sdělení umístěné na diváky na tribuně za jednou z branek, které inzerovalo 

značku „Clavin Collection“ a ve vysílání se objevilo dne 14. srpna 2021 během fotbalového 

zápasu Bohemians-Sparta v časech od 19:28:13 do 19:28:18 hod., od 20:16:07 do 

20:16:12 hod., od 20:57:30 do 20:57:34 hod. a od 21:47:19 do 21:47:24 hod. na programu 

O2 Sport. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-1 

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

§ 5 písm. a) 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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem 

Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o podání vysvětlení, na základě jakého 

klíče přistupoval k výběru hostů do pořadu Speciál 360°: Hlas lidu ze dne 22. září 2021 od 

20:15 hod. na programu CNN Prima News, respektive proč zde nebyli přítomni zástupci 

politických subjektů, které zastávají názor, že migrace a s ní spojené otázky nepatří mezi 

významná volební témata a / nebo migrace jako taková není v současnosti aktuálním 

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

11-0-1 

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

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

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

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

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

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, komentáře dne 23. září 

2021 od 22:00 hod. na programu ČT24, že věc odkládá. 

10-1-1 

- 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 umístěním videa „Televize Prima informuje o chemtrails 

(2009)“ na platformě YouTube, 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 informováním o stejnopohlavních párech ve vysílání 

České televize, 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 informováním o onemocnění covid-19, že věc odkládá. 

12-0-0 

- 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 

spotu Tečka na programu Nova Cinema dne 8. září 2021 od 21:52 hod., že věc odkládá. 

9-0-2 

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

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

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

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s 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 obchodních sdělení na programu Paramount 

Network, že věc odkládá. 

12-0-0 

- 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 

pořadu Pečení na neděli dne 12. září 2021 od 8:20 hod. na programu ČT1, že věc odkládá. 

11-0-1 

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

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

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

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s 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 Terezie Tománkové na 

programu Prima dne 12. 9. 2021 od 11:00 hod., že věc odkládá. 

11-0-0 

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

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

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

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

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

možného přestupku spáchaného užíváním názvu „Česko“ v televizním vysílání, 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 

sponzorského oznámení společnosti Crussis na programu Nova dne 14. září 2021 od 

20:42 hod. a vysíláním reklam na alkoholické nápoje, 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 výběrem hostů do předvolební debaty lídrů kandidátek v 

Karlovarském kraji odvysílané dne 13. září 2021 od 20:05 hod. na programu ČT24, že věc 

odkládá. 

11-0-2 

18 RRTV/2021/753/poj: Různí provozovatelé / Souhrn podání 17/2021 rozhlas 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. 

RRTV/11259/2021-vra ohledně toho, že program ČRo Dvojka údajně „odvysílal pořad 

založený na připravované knize v nakladatelství Academia od doc. Klusoně Otrávené 

příběhy - Libuše na drogách“. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se 

stížností č. j. RRTV/11354/2021-vra ohledně toho, že program ČRo Radiožurnál údajně 

šíří dezinformace o nemoci covid-19. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se 

seznámila se stížností č. j. RRTV/11380/2021-vra ohledně údajně protiprávní cenzury 

volebních vizitek krajských lídrů hnutí Aliance národních sil. 

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 toho, že program 

ČRo Dvojka údajně „odvysílal pořad založený na připravované knize v nakladatelství 

Academia od doc. Klusoně Otrávené příběhy - Libuše na drogách“ (RRTV/11259/2021-

vra), že věc odkládá. 

11-0-2 

- 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 toho, že program 

ČRo Radiožurnál údajně šíří dezinformace o nemoci covid-19. (RRTV/11354/2021-vra), 

že věc odkládá. 

11-0-1 

- 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, 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 údajně protiprávní cenzury volebních vizitek 

krajských lídrů hnutí Aliance národních sil. (RRTV/11380/2021-vra), že věc odkládá. 



11-0-2 

19 RRTV/2021/728/zab: MEDIA BOHEMIA a.s./Hitrádio Magic/RV změna licence § 21 

odst. 1 písm. b) - žádost o ukončení vysílání na kmitočtu Pardubice 94,5 MHz / 0,1 kW - 

rozhodnutí 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem 

Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha o změnu skutečností uvedených v žádosti o 

licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Magic (licence Ru/282/00), 

a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v 

ukončení rozhlasového vysílání na kmitočtu Pardubice 94,5 MHz / 0,1 kW, toto rozhodnutí: 

Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 

299/132, PSČ 120 00 Praha souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 

k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio Magic 

(licence Ru/282/00), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických 

parametrů spočívající v ukončení rozhlasového vysílání na kmitočtu Pardubice 94,5 MHz 

/ 0,1 kW.  

12-0-0 

20 RRTV/2021/719/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./SIGNÁL RÁDIO (licence 

sp.zn. 2014/815/zab)/RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. d) - rozhodnutí 

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

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

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

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

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

uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem 

Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností 

uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL 

RÁDIO (licence sp.zn. 2014/815/zab ze dne 3. listopadu 2015) podle § 21 odst. 1 písm. d) 

a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, 

neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální 

a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 

13-0-0 

21 RRTV/2021/720/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./SIGNÁL RÁDIO (licence 

sp.zn. 2014/858/zab)/RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. d) - rozhodnutí 

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

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

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

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

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

uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem 

Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností 

uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL 

RÁDIO (licence sp.zn. 2014/858/zab ze dne 14. dubna 2015) podle § 21 odst. 1 písm. d) 

a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, 

neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální 

a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 

12-0-0 

 

 



22 RRTV/2021/721/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./SIGNÁL RÁDIO (licence 

sp.zn. 2015/229/zab)/RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. d) - rozhodnutí 

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

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

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

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

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

uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem 

Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností 

uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL 

RÁDIO (licence sp.zn. 2015/229/zab ze dne 5. dubna 2016) podle § 21 odst. 1 písm. d) a 

odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, 

neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální 

a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 

13-0-0 

23 RRTV/2021/722/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./SIGNÁL RÁDIO (licence 

sp.zn. 2018/278/zab)/RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. d) - rozhodnutí 

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

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

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

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

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

uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem 

Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností 

uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL 

RÁDIO (licence 2018/278/zab ze dne 10. ledna 2019) podle § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 

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

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

znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 

13-0-0 

24 RRTV/2021/731/str: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./RV/SIGNÁL RÁDIO 

ČESKÉ BUDĚJOVICE (sp. zn. 2013/832/zab, č.j. zab/1253/2014 ze dne 1.4.2014)/ změna 

licence § 21 odst. 1 písm. d) 

- 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., správního 

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

uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem 

Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v 

žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL RÁDIO ČESKÉ 

BUDĚJOVICE (licence sp. zn. 2013/832/zab, č.j. zab/1253/2014 ze dne 1.4.2014) podle 

ustanovení § 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 nedílnou přílohu 

tohoto rozhodnutí. 

13-0-0 

 

 



25 RRTV/2021/732/str: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./RV/SIGNÁL RÁDIO (sp. 

zn. 2015/1026/zab, č.j. RRTV/4614/2017-str ze dne 7.2.2017)/změna licence § 21 odst. 1 

písm. d) 

- 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., správního 

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

uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem 

Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v 

žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL RÁDIO (licence 

sp. zn. 2015/1026/zab, č.j. RRTV/4614/2017-str ze dne 7.2.2017) podle ustanovení § 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 nedílnou přílohu tohoto rozhodnutí. 

13-0-0 

26 RRTV/2021/733/str: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./RV/SIGNÁL RÁDIO 

PLZEŇ (sp. zn. 2013/834/zab, č.j. FOL/3252/2014 ze dne 2.9.2014)/změna licence § 21 

odst. 1 písm. d) 

- 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., správního 

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

uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem 

Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v 

žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL RÁDIO PLZEŇ 

(licence sp. zn. 2013/834/zab, č.j. FOL/3252/2014 ze dne 2.9.2014) podle ustanovení § 

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 nedílnou přílohu tohoto rozhodnutí. 

13-0-0 

27 RRTV/2021/629/blu: MEDIA BOHEMIA a.s./Rádio BLANÍK (sp.zn. 

2017/905/zab)/RV/změna licence dle § 21 odst. 1 písm. a) a d) - rozhodnutí 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) bere na vědomí, že ve věci 

žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Bělehradská 

299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, č.j. RRTV/9050/2021-vra o udělení předchozího 

souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK. (licence sp.zn. 2017/1095/zab ze dne 4. 

září 2018) podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

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

(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), spočívající ve změně názvu programu na nový název 

Rock Radio a ve změně licenčních podmínek programu, došlo k udělení předchozího 

souhlasu fikcí dle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

13-0-0 

28 RRTV/2021/740/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních 

sdělení a došlá podání ve věci obchodních sdělení/zasedání 17/2021 

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

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

RADIO; Plzeň 102,1 MHz) dne 22. září 2021, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio 

Orion; Jeseník 88,1 MHz) dne 22. září 2021, MAX LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO; 



Praha-Jinonice 102,9 MHz) dne 22. září 2021, HAMCO, s.r.o. (program RADIO HANÁ; 

Olomouc 92,3 MHz) dne 22. září 2021, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rock Radio; Ústí 

nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz) dne 22. září 2021 a RADIO UNITED BROADCASTING 

s.r.o. (program Radio BEAT; Brno-Kohoutovice 91,0 MHz) dne 22. září 2021. 

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podnětem č.j. 

RRTV/10625/2021-vra na možné porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 

231/2001 Sb.   

13-0-0 

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

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) 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 

stížnosti č.j. RRTV/10625/2021-vra na možné porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) 

zákona č. 231/2001 Sb. tak, že věc odkládá. 

13-0-0 

29 RRTV/2021/738/blu: Různí provozovatelé/RV/Přehled doručených oznámení 17/2021 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s oznámením provozovatele 

RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, doručeným Radě dne 11. září 2021 pod č.j. 

RRTV/11184/2021-vra, spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za 

měsíc srpen 2021 dle uvedeného přehledu. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále 

jen „Rada“) se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 

26765586, doručeným Radě dne 21. září 2021 pod č.j.  RRTV/11347/2021-vra,  

spočívajícími v informaci o zahájení vysílání programu Fajn radio šířeného prostřednictvím 

vysílačů na kmitočtu Liberec 87,6 MHz / 0,2 kW  na základě rozhodnutí sp. zn. 

2021/151/zab ze dne 20. července 2021. 

13-0-0 

30 RRTV/2021/575/smu: The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic 

Foundation, o.p.s. / Připrav se na budoucnost s programem DofE / TV /vysílače /2.  

žádost o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků žádosti  

- Rada prodlužuje podle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. společnosti The Duke of 

Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s., IČ: 29143462, se 

sídlem: Poděbradská 540/26, Vysočany, 190 00 Praha 9, lhůtu k odstranění nedostatků 

žádosti o udělení licence doručené dne 1. července 2021 pod č.j. RRTV/8540/2021-vra, a 

to na základě druhé žádosti o prodloužení lhůty doručené dne 29. září 2021 pod č.j. 

RRTV/12165/2021-vra, a to do 30. října 2021. 

13-0-0 

31 RRTV/2021/560/zem: ŠLÁGR TV, spol. s r.o. / TV / ŠLÁGR 2 / vysílače / řízení o odnětí 

licence - po vyjádření  

- Rada se seznámila s vyjádřením ŠLÁGR TV, spol. s r.o. v likvidaci, IČ 261 02 293, se 

sídlem č.p. 158, 373 84 Dubné, ve věci zahájeného správního řízení o odejmutí  licence 

č.j. RRTV/13637/2017-zem, spis. zn.: 2017/661/zem, ze dne 26. září 2017, k provozování 

zemského digitálního televizního vysílání programu ŠLÁGR 2 šířeného prostřednictvím 

vysílačů, a informací o potvrzení zamítnutí insolvenčního návrhu na ŠLÁGR TV, spol. s 

r.o. v likvidaci, usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 5 VSPH 685/2021-A-116 ze dne 

30. srpna 2021, v rozsahu podání doručeného dne 12. srpna 2021 pod č.j. 

RRTV/9665/2021-vra, ve znění doručeném dne 13. září 2021, č.j. RRTV/11202/2021-vra. 

13-0-0 



32 RRTV/2021/739/zil: ViacomCBS Networks International s.r.o. / TV / TeenNick / družice 

/ Žádost o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci 

- Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, 

se sídlem Perlová 371/5, 110 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v 

žádosti o licenci, č. j.: RRTV/15798/2020-vra, sp. zn.: RRTV/2020/894/fia, ze dne 30. 

listopadu 2020, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně: 

1. rozšíření výčtu států, na jejichž území má být vysílání programu TeenNick zcela nebo 

převážně směřováno o: Maltu; 2. zúžení výčtu států, na jejichž území má být vysílání 

programu TeenNick zcela nebo převážně směřováno o: Rumunsko; 3. změna hlavního 

jazyka vysílání na: angličtinu, dle žádosti ze dne 14. září 2021. č. j.: RRTV/11204/2021-vra. 

13-0-0 

33 RRTV/2021/750/fia: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. /TV /Nickelodeon 

/družice /žádost o ukončení vysílání programu - zánik platnosti licence; Nickelodeon 

Global /družice /zahájení vysílání programu – oznámení  

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

IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zanikla dne 24. 

září 2021, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního 

vysílání programu Nickelodeon, šířeného prostřednictvím družice, udělená rozhodnutím 

sp. zn.: 2009/1038/sve/MTV, č.j.: sve/7050/09, ze dne 6. října 2009, dle žádosti ze dne 21. 

září 2021, č.j.: RRTV/11350/2021-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona 

č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení. 

12-0-0 

- Rada bere na vědomí oznámení provozovatele ViacomCBS Networks International 

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

§ 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající: 1) v ukončení vysílání televizního 

programu Nickelodeon, licence, sp. zn.: 2009/1038/sve/MTV, č.j.: sve/7050/09, ze dne 6. 

října 2009, šířeného prostřednictvím družice, ke dni 24. září 2021; 2) v zahájení vysílání 

televizního programu Nickelodeon Global, šířeného prostřednictvím družice, ke dni 25. 

září 2021 (včetně), licence, sp. zn.: RRTV/2021/654/fia, č.j.: RRTV/10609/2021-fia, ze dne 

31. srpna 2021,  dle podání ze dne 21. září 2021, č.j.: RRTV/11350/2021-vra.  

13-0-0 

34 RRTV/2021/759/hou: Různí provozovatelé televizního a převzatého vysílání / 

oznámení změny programové nabídky 

- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 

provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, 

Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, 

Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k 

registraci sp. zn. RRTV/2019/395/smu, č.j. RRTV/8190/2019-smu ze dne 24. června 2019, 

spočívajícím v a) v rozšíření programové nabídky o české televizní programy: Nova sport 

3 (HD), Nova sport 4 (HD), b) v ukončení vysílání zahraničních televizních programů: 

Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6, Eurosport 7, Eurosport 8, Eurosport 9; 

dále v rozsahu dalších informací, uvedených v podání č.j. RRTV/11262/2021-vra 

doručeném dne 16. září 2021. 

13-0-0 

- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 

provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 

systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem: náměstí Junkových 

2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce 

k registraci sp. zn. RRTV/2019/419/smu, č.j. RRTV/8188/2019-smu ze dne 25. června 

2019, spočívajícím v a) v rozšíření programové nabídky o české televizní programy: Nova 

sport 3 (HD), Nova sport 4 (HD), b) v ukončení vysílání zahraničních televizních programů: 



Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6, Eurosport 7, Eurosport 8, Eurosport 9; 

dále v rozsahu dalších informací, uvedených v podání č.j. RRTV/11262/2021-vra 

doručeném dne 16. září 2021. 

13-0-0 

35 RRTV/2021/707/zil: Různí provozovatelé televizního a převzatého vysílání / Přehled 

doručených oznámení 

- Rada se seznámila s jedním oznámením provozovatele vysílání. 

13-0-0 

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele televizního vysílání TV Nova s.r.o., IČ: 

458 00 456, doručeným dne 23. září 2021 pod č. j. RRTV/11384/2021-vra, spočívajícím v 

zahájení vysílání programu: Nova Lady (sp. zn. RRTV/2021/627/kus) ke dni 18. října 2021. 

13-0-0 

 

 

 

Ověřovatel: Bartoš 

 

 


