
JID: 516429-RRTV 
 

Zápis z 19. zasedání 2022, konaného dne 6. 12. 2022 

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

 

1 RRTV/2022/1469/bla: Schválení programu 19. zasedání 2022 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn 

10-0-0 

2 RRTV/2022/946/beh: FTV Prima, spol. s r.o./CNN Prima News/Nový den/27.7.2022/od 

06:00 hodin/sponzorování zpravodajského pořadu - SPOJENÍ ŘÍZENÍ + DOKAZOVÁNÍ 

od 13:00 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) dle ustanovení § 88 odst. 1 

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

250/2016 Sb.“) a dle ustanovení § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 

(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala dne 6. prosince 2022 následující usnesení: Rada 

spojuje řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2022/946/beh a sp. zn. RRTV/2022/948/beh, 

vedená s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 

3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, pro možné porušení ustanovení § 53 odst. 6 zákona č. 

231/2001 Sb., respektive ustanovení § 53a odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 

kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Nový den dne 27. července 2022 od 06:00 

hodin na programu CNN Prima News. Společné řízení bude nadále vedeno pod sp. zn. 

RRTV/2022/946/beh. 

10-0-0 

-  Rada v rámci společného řízení o přestupku vedeného pod sp.zn. RRTV/2022/946/beh 

provedla důkaz zhlédnutím pořadu Nový den odvysílaného dne 27. července 2022 od 

06:00 hodin na programu CNN Prima News 

10-0-0 

3 RRTV/2022/144/zab: Licenční řízení/RV/Ostrava Karolina 103,6 MHz / 50 W - rozhodnutí 

o udělení licence 

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

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

televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle 

ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 - 69 zákona č. 

500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 6. prosince 2022 toto rozhodnutí: Rada uděluje 

společnosti Tureček Media s.r.o., IČ: 17499771, se sídlem Střední 1831/1, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného 

prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava Karolina 103,6 MHz 

/ 50 W,  souřadnice WGS 84: 18 17 06 / 49 49 51, pro program Fresh rádio na standardní 

zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 5 písm. a) zákona čís. 231/2001 Sb., 

avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle 

ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým se mění 

zákon čís. 231/2001 Sb. 

11-0-0 

 



 

4 RRTV/2022/1371/blu: Josef Týc/RÁDIO OTAVA (licence sp.zn. 

2016/687/zab)/RV/prodloužení licence - rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm. b) 

zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. 

správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 

231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli Josefu Týcovi, IČ: 03299805, bytem Palackého 26, 

388 01 Blatná, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. 

RRTV/2016/687/zab, č.j. RRTV/9586/2017- zab ze dne 6. června 2017 k rozhlasovému 

vysílání programu RÁDIO OTAVA prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Blatná 89,7 MHz 

/ 0,1 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona 

č. 231/2001 Sb., tedy do 19. června 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti 

v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona 

čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb. 

11-0-0 

5 RRTV/2022/754/zab: Vyhlášení licenčního řízení se soubory technických parametrů 

Příbram město 3 97,3 MHz / 50 W, Sušice 4 106,2 MHz / 50 W 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Příbram 

město 3 97,3 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 59 41 / 49 40 24 a Sušice 4 106,2 MHz 

/ 50 W, souřadnice WGS 84: 13 32 07 / 49 14 41 se lhůtou pro doručení žádostí do 

5.1.2023. 

11-0-0 

6 RRTV/2022/1402/zab: Vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů 

Brno město 2 96,4 MHz / 200 W 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno 

město 2 96,4 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 37 37 / 49 12 55 se lhůtou pro doručení 

žádostí do 5.1.2023. 

11-0-0 

7 RRTV/2022/1443/hak: JOE Media, sr.o / HEY Radio (101.6 MHz Praha, 99.5 MHz 

Ostrava, 95.1 MHz Karlovy Vary, 1.11. 2022, 08:00 - 09:00, 13:00 - 14:00, 18:00 - 19:00 

hodin, srovnávací nalýza 

-  Rada se seznámila se srovnávací analýzou vysílání programu HEY Radio, šířeného 

prostřednictvím souboru technických parametrů: 101.6 MHz Praha, 99.5 MHz Ostrava a 

95.1 MHz Karlovy Vary, provozovatele JOE Media, s.r.o.  z úterý 1.11. 2022 ve vybraných 

částech vysílání, tj. od 08:00 do 09:00 hodin, od 13:00 do 14:00 hodin a od 18:00 do 19:00 

hodin. 

11-0-0 

8 RRTV/2022/1448/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních 

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

19/2022 

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

odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Contact; Liberec 

100,6 MHz) dne 18. listopadu 2022, Rádio Pálava s.r.o. (program RÁDIO JIH; Brno-

Kohoutovice 105,1 MHz) dne 18. listopadu 2022, JUKE BOX, spol. s r.o. (program Radio 

Čas Rock; Ostrava město 99,9 MHz) dne 18. listopadu 2022, LONDA spol. s r.o. (program 

RÁDIO IMPULS; Ústí nad Labem 102,0 MHz) dne 18. listopadu 2022, RADIO UNITED 

BROADCASTING s.r.o. (program Radio Beat; Praha 95,3 MHz) dne 18. listopadu 2022 a 



MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rock Radio; České Budějovice 99,7 MHz) dne 18. 

listopadu 2022. 

11-0-0 

9 RRTV/2022/1471/zil: Brno TV, s.r.o. / TV BRNO 1 / tv / zvláštní přenosové systémy / 

zánik licence 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Brno TV, s.r.o., IČ: 06191941, se sídlem 

Moravské náměstí 127/3, Brno, 602 00, ze dne 28. listopadu 2022, č. j. RRTV/13833/2022-

vra, podle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání programu TV 

BRNO 1 šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na základě licence sp. 

zn. RRTV/2019/410/smu, č. j. RRTV/9308/2019-smu, ze dne 23. července 2019, ke dni 

30. listopadu 2022. 

11-0-0 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli Brno TV, s.r.o., IČ: 06191941, se sídlem 

Moravské náměstí 127/3, Brno, 602 00, zanikla dne 30. listopadu 2022 podle § 24 písm. 

f) zákona č. 231/2001 Sb. licence k provozování televizního vysílání programu TV BRNO 

1 šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů udělená rozhodnutím Rady 

sp. zn. RRTV/2019/410/smu, č. j. RRTV/9308/2019-smu, ze dne 23. července 2019, v 

rozsahu dle žádosti doručené dne 22. května 2019 pod č. j. RRTV/6862/2019-vra. O této 

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

10-0-0 

10 RRTV/2022/1426/zem: FIBERA s.r.o. / IFK / kabelové systémy / zánik platnosti licence 

uplynutím doby 

-  Rada konstatuje, že provozovateli FIBERA s.r.o., IČ 285 09 463, se sídlem se sídlem 

Frýdecká 201, Staré Město, 739 61 Třinec, zanikla dne 29. září 2022 podle § 24, písm. a) 

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

prostřednictvím kabelových systémů, udělená rozhodnutím č.j. sve/3259/2010, spis. zn.:  

2010/628/sve/Fib, ze dne 7. září 2010. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení podle 

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

11-0-0 

11 RRTV/2022/1429/zem: Stanice O, a.s. / TV / O (Óčko) / ZPS / zánik platnosti licence 

uplynutím doby 

-  Rada konstatuje, že provozovateli Stanice O, a.s., IČ 265 09 911, se sídlem Karla 

Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, zanikla dne 11. listopadu 2022 podle § 24, 

písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu O 

(Očko) šířené prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, udělená rozhodnutím č.j. 

KOZ/3714/2010, spis. zn.: 2010/959/KOZ/STO, ze dne 21. září 2010. O této skutečnosti 

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

11-0-0 

12 RRTV/2022/158/zem: Odštěpný závod FBC MEDIA s.r.o. / TV / GALERIE / vysílače / 

neobnovení přerušeného vysílání / podání vysvětlení a oznámení ukončení vysílání / 

zánik platnosti licence 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele Odštěpný závod FBC MEDIA 

s.r.o., IČ 075 03 326, se sídlem Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10, 

doručeném dne 21. listopadu 2022 pod č.j. RRTV/13625/2022-vra, ve znění upřesnění ze 

dne 22. listopadu 2022, č.j. RRTV/13644/2022-vra, ve věci neobnovení přerušeného 

vysílání televizního programu GALERIE šířeného prostřednictvím vysílačů 

11-0-0 

-  Rada se seznámila s žádostí provozovatele Odštěpný závod FBC MEDIA s.r.o., IČ 075 

03 326, se sídlem Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10, o ukončení vysílání 

programu GALERIE šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence ze dne č.j. 



RRTV/19133/2018-fia, spis. zn.: RRTV/2018/899/fia, ze dne 6. listopadu 2018, v rozsahu 

dle podání doručeného dne 21. listopadu 2022 pod č.j. RRTV/13625/2022-vra, ve znění 

upřesnění ze dne 22. listopadu 2022, č.j. RRTV/13644/2022-vra 

11-0-0 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli Odštěpný závod FBC MEDIA s.r.o., IČ 075 03 

326, se sídlem Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zanikla dne 31. srpna 

2022 podle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování regionálního 

zemského digitálního televizního vysílání programu GALERIE šířeného prostřednictvím 

vysílačů ze dne 6. listopadu 2018, č.j. RRTV/19133/2018-fia, spis. zn.: 

RRTV/2018/899/fia, v rozsahu dle žádosti doručené dne 21. listopadu 2022 pod č.j. 

RRTV/13625/2022-vra, ve znění upřesnění ze dne 22. listopadu 2022, č.j. 

RRTV/13644/2022-vra. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. 

zákona č. 500/2004 Sb. 

11-0-0 

13 RRTV/2022/1467/hou: Brno TV s.r.o. /TV /Brno TV /vysílače /převod podílu a 

související změny - předchozí souhlas 

-  Rada uděluje provozovateli, společnosti Brno TV s.r.o., IČ: 06191941, se sídlem 

Moravské náměstí 127/3, Brno, 60200, Česká republika, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. 

e) a odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, 

č. j.: RRTV/13744/2017-smu, sp. zn.: RRTV/2017/743/smu, a to: 1) s převodem 30% 

obchodního podílu společníka PRAHA TV s.r.o., IČ 258 30 937, se sídlem Opletalova 

919/5 Nové Město, 110 00 Praha 1, Opletalova 5/7/ Praha, odpovídající splacenému 

vkladu ve výši 150.000,- Kč (sto padesát tisíc korun českých) na jinou osobu - nabyvatele 

Primetime Media s.r.o., IČO: 108 78 564, se sídlem Na pomezí 1333/38, Košíře, 150 00 

Praha 5; 2) s převodem 10% obchodního podílu společníka Jakuba Svory, narozený 5. 

prosince 1997, bydliště Hornoměcholupská 527/3, 102 00 Praha 10, Hostivař, odpovídající 

splacenému vkladu ve výši 50.000,- Kč, (padesát tisíc korun českých) na jinou osobu - 

nabyvatele Primetime Media s.r.o., IČO: 108 78 564, se sídlem Na pomezí 1333/38, 

Košíře, 150 00 Praha 5; 3) s převodem 5% obchodního podílu společníka Mgr. Bc. Jana 

Holoubka, MBA, dat. nar. 25. listopadu 1981, bytem Hudečkova 2036/1b, Krč, 140 00 

Praha 4, odpovídající splacenému vkladu ve výši 25.000,- Kč, (dvacet pět tisíc korun 

českých) na jinou osobu - nabyvatele OUR MEDIA a.s., IČ: 288 76 890, Praha 3, 

Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00; 4) se změnou se změnou společenské smlouvy, v 

rozsahu žádosti ze dne 24. listopadu 2022, č. j.: RRTV/13702/2022-vra. 

11-0-0 

14 RRTV/2022/1466/hou: Praha TV s.r.o. /TV /Praha TV /vysílače /převod podílu a 

související změny - předchozí souhlas 

-  Rada uděluje provozovateli, společnosti PRAHA TV s.r.o., IČ: 25830937, se sídlem , se 

sídlem Opletalova 919/5 Nové Město, 110 00 Praha 1, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. 

e) a odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, 

č. j.: zem/2292/2014, sp. zn.: 2014/641/zem/IMP a to: 1) s převodem 20% obchodního 

podílu společníka Pražská mediální společnost s.r.o., IČ: 076 32 967, se sídlem č.p. 64, 

413 01 Ctiněves, na který připadá splacený vklad ve výši 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun 

českých) na jinou osobu - nabyvatele Primetime Media s.r.o., IČO: 108 78 564, se sídlem 

Na pomezí 1333/38, Košíře, 150 00 Praha 5; 2) s převodem 20% obchodního podílu 

společníka Pražská televizní společnost s.r.o., IČ: 085 17 649, se sídlem Havlíčkovo 

náměstí 189/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, na který připadá splacený vklad ve výši 20.000,- 

Kč (dvacet tisíc korun českých) na jinou osobu - nabyvatele Primetime Media s.r.o., IČO: 

108 78 564, se sídlem Na pomezí 1333/38, Košíře, 150 00 Praha 5; 3) s převodem 3% 

obchodního podílu společníka Pražská mediální společnost s.r.o., IČ: 076 32 967, se 

sídlem č.p. 64, 413 01 Ctiněves, na který připadá splacený vklad ve výši 3.000,- Kč (tři 

tisíce korun českých) na jinou osobu - nabyvatele BigBoard Praha, a.s., IČ: 242 26 491, 



se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4; 4) s převodem 3% obchodního podílu 

společníka Pražská televizní společnost s.r.o., IČ: 085 17 649, se sídlem Havlíčkovo 

náměstí 189/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, na který připadá splacený vklad ve výši 3.000,- Kč 

(tři tisíce korun českých) na jinou osobu - nabyvatele BigBoard Praha, a.s., IČ: 242 26 491, 

se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4; 5) se změnou předmětu podnikání, 

způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků, výše jejich 

obchodních podílů, se změnou seznamu společníků a se změnou společenské smlouvy, 

v rozsahu žádosti ze dne 24. listopadu 2022, č. j.: RRTV/13703/2022-vra. 

11-0-0 

15 RRTV/2022/1423/zem: Ivo Brabec / převzaté vysílání / vysílače / podání vysvětlení  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., a 

v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., žádá provozovatele 

převzatého vysílání Ivo Brabce, IČ 113 55 123, bytem bytem Hradce 32, 370 01 České 

Budějovice 1, registrace č.j. sve/1127/2012, spis. zn.: 2012/89/sve/Bra, ze dne 13. března 

2012, k provozování převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, o podání 

vysvětlení, zda nadále provozuje převzaté vysílání, a pokud ano, v jakém rozsahu, tj. 

prostřednictvím kterých vysílačů a které převzaté programy šíří. Rada stanovuje lhůtu k 

podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-0 

16 RRTV/2022/1453/zem: Různí provozovatelé televizního vysílání / přehled doručených 

oznámení / 19_2022 

-  Rada se seznámila se třemi oznámeními. 

11-0-0 

17 RRTV/2022/1430/pot: Různí provozovatelé / Souhrn podání 19/2022 rozhlas 

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

RRTV/13166/2022-vra) posluchače na část epizody pořadu Snídaně šampionů, kterou 8. 

listopadu 2022 odvysílal program Hitrádio Černá Hora. Rada pro rozhlasové a televizní 

vysílání se seznámila se stížností (č. j. RRTV/13231/2022-vra) posluchače na údajně 

neobjektivní epizodu pořadu Osobnost Plus, kterou dne 17. října 2022 vysílal program 

ČRo Plus. 

11-0-0 

-  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 MEDIA BOHEMIA a.s., IČ 26765586, se 

sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00, Praha 2, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 

písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 8. listopadu 2022 v čase 

od 6:58 do 6:59 hodin na programu Hitrádio Černá Hora odvysílal rozhovor, který 

obsahoval pozitivní prezentaci kouření a prezentaci aktu držení tvrdých drog, čímž porušil 

povinnost nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin do vysílání pořady, které by 

mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob. Rada stanovuje lhůtu 

k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své 

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

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

Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci údajně neobjektivní 

epizody pořadu Osobnost Plus, kterou dne 17. října 2022 odvysílal program ČRo Plus 

(RRTV/13231/2022-vra), že věc odkládá. 



11-0-0 

18 RRTV/2022/1463/hru: Priority RRTV pro rok 2023 

-  Rada schvaluje priority své činnosti pro rok 2023 

11-0-0 

19 RRTV/2022/1428/tic: Souhrn podání AO 19/2022 (24 podání) 

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

televizních programů a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání doručenými od 11. 

listopadu do 24. listopadu 2022: ČESKÁ TELEVIZE / ČT2 - Zprávy v Českém znakovém 

jazyce, Dokumenty k prezidentské kandidatuře odevzdalo 12 uchazečů, 7. 11 2022 v 

19:50 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA - Televizní noviny, Komunální a senátní volby v ČR 

(volby v Čestlicích), 23. 9. 2022 v 19:30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - 168 hodin, 

Duhový coming out, 13. 11. 2022 v 21:30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - 168 hodin, 

Milost pro šamany, 20. 11. 2022 v 21:25 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA - logo programu, 21. 

11. 2022 v 20:18 hod. a Nova Cinema - Český slavík 2022, 13. 11. 2022 v 10:52 hod.; 

ČESKÁ TELEVIZE / ČT sport - Studio ČT sport, 19. 11. 2022 v 13:57 hod.; Barrandov 

Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov - Nebezpečné vztahy, 13. 11. 2022 v 18:16 

hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov - Týden podle Jaromíra 

Soukupa, 16. 11. 2022 v 21:32 hod.; TV Nova s.r.o. / Nova Action - oddělení reklamního 

bloku, 22. 11. 2022 v 16:14 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News - Nový den, 

16. 11. 2022 v 01:25 hod.; TV Nova s.r.o. / Nova Fun - logo programu, 15. 11. 2022 v 

21:39 hod.; Dedoles CZ, s.r.o. / Prima MAX - reklama Dedoles.cz, 15. 11. 2022 v 19:18 a 

19:19 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima SHOW - Like Haf; FTV Prima, spol. s r.o. / 

Prima, CNN Prima News - Partie Terezie Tománkové (1. část), 20. 11. 2022 v 11:00 hod.; 

ČESKÁ TELEVIZE, Český rozhlas / různé programy - informování i pandemii onemocnění 

Covid-19; ČESKÁ TELEVIZE / ČT3 - ukončení vysílání; Barrandov Televizní Studio a.s. / 

Televize Barrandov - objektivita a vyváženost vysílání, licenční podmínky; FTV Prima, 

spol. s r.o. / Prima - reklamy v rámci zpětného přehrávání pořadů; HBO Europe s.r.o. / 

HBO Max Hungary - DC Szuperállatok Ligája; ČESKÁ TELEVIZE - informování o 

protestních akcích.  

11-0-0 

-  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 ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na 

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

zpravodajskému příspěvku Dokumenty k prezidentské kandidatuře dodalo 12 uchazečů, 

odvysílaného jako součást zpravodajské relace Zprávy v českém znakovém jazyce, dne 

7. listopadu 2022 od 19:50 hodin na programu ČT2, jako obrazový doprovod zvolena 

fotografie zachycující výhradně jednu z kandidátek na post prezidenta České republiky, 

Danuši Nerudovou. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 

této výzvy.  

11-0-0 

-  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 TV Nova s.r.o, IČ 45800456, sídlem Kříženeckého 

nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, o podání vysvětlení ohledně reportáže Komunální a 

senátní volby v ČR (volby v Čestlicích), odvysílané jako součást zpravodajské relace 

Televizní noviny, dne 23. září 2022 od 19:30 hodin na programu NOVA, konkrétně, jakým 



způsobem ověřoval tvrzení (týkající se údajně účelového přírůstku obyvatel v obci 

Čestlice) uvedená respondenty reportáže, zejména pak starostou Čestlic Martinem 

Divišem, který byl kandidátem volebního subjektu Společně pro Čestlice, dále z jakého 

důvodu do reportáže zařadil výhradně vyjádření obyvatel Čestlic, kteří zastávali názor, že 

v obci dochází k manipulaci s volbami, a dále, z jakého důvodu v závěru reportáže redaktor 

uváděl informace, které s tématem reportáže bezprostředně věcně nesouvisely (předchozí 

kauzy spojené s Pavlem Sehnalem a jeho bývalým spolupracovníkem Mikaelem 

Oganesjanem) a zároveň stavěly uskupení Aliance pro budoucnost, resp. volební subjekt 

Čestlice pro budoucnost, do jednoznačně nepříznivého světla, a to v den konání voleb do 

obecních zastupitelstev. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 

doručení této výzvy.  

10-0-1 

-  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 ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na 

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

reportáži Duhový coming out, odvysílané jako součást publicistického pořadu 168 hodin, 

dne 13. listopadu 2022 od 21:30 hodin na programu ČT1, uvedl, že návrh ústavní novely 

na definici manželství výhradně jako svazku muže a ženy má svůj vzor v Srbsku, 

Bělorusku a Rusku, když v uvedených zemích na rozdíl od České republiky není 

legislativně ukotveno registrované partnerství stejnopohlavních párů, a dále, z jakého 

důvodu představil Michala Pitoňáka jako výzkumníka Národního ústavu duševního zdraví, 

nikoli jako předsedu spolku Queer Geography, ačkoli jeho vyjádření přímo nesouviselo s 

problematikou duševního zdraví, ale spíše s činností jmenovaného spolku. Rada 

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

11-0-0 

-  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 ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na 

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

reportáži Milost pro šamany, odvysílané jako součást publicistického pořadu 168 hodin, 

dne 20. listopadu 2022 od 21:25 hodin na programu ČT1, nezazněl také odborný názor 

tematizující rizika užívání látky DMT (resp. psychotropních látek) v prostředí bez 

odborného (lékařského) dohledu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode 

dne doručení této výzvy.  

11-0-0 

-  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 15200, na porušení ustanovení § 32 odst. 

1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 12. listopadu 2022 v 

20:18 hodin na programu NOVA neuváděl v průběhu vysílání oznámení o sponzorování 

pořadu Český slavík 2022 (sponzorská oznámení Rádio Impuls, Trinity bank a City Zen) 

označení televizního programu (logo), čímž se dopustil porušení povinnosti uvádět 

označení televizního programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a 

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

11-0-0 



-  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 TV Nova s.r.o, IČ 45800456, sídlem Kříženeckého 

nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, o podání vysvětlení, z jakého důvodu byl přímý přenos 

ankety Český slavík 2022, odvysílaný dne 12. listopadu 2022 od 20:18 hodin na programu 

NOVA, označen jako pořad obsahující umístění produktu, zatímco repríza pořadu, 

odvysílaná dne 13. listopadu 2022 od 10:52 hodin na programu Nova Cinema, označení 

upozorňující  na přítomnost umístěných produktů neobsahovala. Rada stanovuje lhůtu k 

podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

11-0-0 

-  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 § 53a odst. 3 

zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 19. listopadu 2022 od 13:57 hodin 

na programu ČT sport odvysílal pořad Studio ČT sport, který je pořadem s umístěním 

produktu, přičemž pořad byl jakožto pořad obsahující umístění produktu označen pouze 

na svém začátku. Pořady obsahující umístění produktu musejí být na začátku, na konci a 

v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení 

zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být 

žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k 

nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

11-0-0 

-  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 Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem 

Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, které umístěné 

produkty obsahoval pořad Nebezpečné vztahy, odvysílaný dne 13. listopadu 2022 od 

18:16 hodin na programu Televize Barrandov, resp. z jakého důvodu provozovatel 

uvedený pořad označil jako pořad obsahující umístění produktu. Rada stanovuje lhůtu k 

podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

11-0-0 

-  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 Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem 

Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, které umístěné 

produkty obsahoval pořad Týden podle Jaromíra Soukupa, odvysílaný dne 16. listopadu 

2022 od 21:32 hodin na programu Televize Barrandov, resp. z jakého důvodu provozovatel 

uvedený pořad označil jako pořad obsahující umístění produktu. Rada stanovuje lhůtu k 

podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

11-0-0 

-  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 15200, na porušení ustanovení § 49 odst. 

1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 22. listopadu 2022 v 

16:14 hodin na programu Nova Action zřetelně neoddělil reklamní blok od začátku 

následujícího pořadu, čímž se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a 

teleshopping byly snadno rozeznatelné; u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně 

zvukově a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-

obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání. Rada 

stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

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 odvysíláním pořadu Nový den, dne 16. listopadu 2022 v 

01:25 hodin na programu CNN Prima News, 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 v souvislosti s uváděním označení televizního programu 

(loga) ve vysílání programu Nova Fun, dne 15. listopadu 2022 v 21:39 hodin, 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 odvysíláním pořadu Showtime dne 25. října 2022 od 

19:55 hodin na programu Prima, 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 odvysíláním pořadu Partie Terezie Tománkové (první 

část), dne 20. listopadu 2022 v 11:00 hodin na programech Prima a CNN Prima News, 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 v souvislosti s informováním o pandemii onemocnění 

covid-19 na programech České televize a Českého rozhlasu, 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 v souvislosti s plánovaným ukončením vysílání programu 

ČT3, 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 v souvislosti s pořady vysílanými na programech 

provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., že věc odkládá. 

10-0-0 

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

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

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

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

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

možného přestupku spáchaného v souvislosti s funkcemi zpětného přehrávání pořadů v 

rámci programů provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., že věc odkládá. 

11-0-0 

-  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, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 
1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 23. listopadu 2022 od 
13:22 hodin a 24. listopadu 2022 od 13:33 hodin na programu Prima SHOW odvysílal 
epizody pořadu  Like Haf, ve kterých zazněly sexuálně laděné výroky účinkujících (např. 
„Několikrát jsem našla slepenou utěrku mezi svýma kalhotkama, a teď už mi to došlo. Ty 
úchyle … Věřím, že jsi uspokojil ty utěrky víc než mě“ – vydání z 23. 11. nebo „Narodila 
jsi se na farmě? Protože určitě víš, jak chovat ptáka“ – vydání z 24. 11.). Konverzace se 
sexuálním podtextem mohly u nezletilých diváků vzbudit předčasný zájem o oblast lidské 
sexuality a narušit tím jejich mravní vývoj. Provozovatel se tak odvysíláním pořadu dopustil 
porušení povinnosti nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin do vysílání pořady, 
které by mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

10-0-1 

20 RRTV/2022/1452/bur: Československá filmová společnost, s.r.o./CS 

Film/10.10.2022/16:00–19:00 - neposkytnutí záznamu 

-  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 Československá filmová společnost, 

s.r.o., IČ 271 68 425, Václavské náměstí 831/21, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00 , na 

porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl 

Radě na její vyžádání záznam vysílání programu CS Film ze dne 10. října 2022 v časovém 

úseku od 16.00 do 19.00 hodin, tj. 3 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě, tedy k 

poskytnutí záznamů 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 



11-0-0 

21 RRTV/2022/1460/hli: ANALÝZA OBCHODNÍCH SDĚLENÍ – SRPEN 2022 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc srpen 2022. 

11-0-0 

22 RRTV/2022/842/had: Green idea s.r.o./„MIGREEN“/Prima/20.3.2022/v čase 13:32 - 

13:37 hodin- k rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání jakožto ústřední správní úřad, v rámci své 

kompetence dané § 7 písm. a) a dle § 8a odst. 2 písm. j) 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 dne 6. prosince 2022 následující 

rozhodnutí ve věci řízení o přestupku: Obviněný zadavatel reklamy, Green idea s.r.o., IČ: 

03544745, sídlem Vodova 1367/40, Královo Pole, 612 00 Brno, se uznává vinným pro 

porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady 

(EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli 

potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na 

tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, kterého se dopustil zadáním 

teleshoppingu s motivem „MIGREEN“, v jehož rámci je propagován doplněk stravy MIGREEN, 

odvysílaným dne 20. března 2022 v čase 13:32 - 13:37 v čase 13:32 - 13:37 hodin na programu 

Prima, neboť z obsahu obchodního sdělení jednoznačně vyplývá, že přípravek je určen k 

tlumení, předcházení a řešení migrény. Prostřednictvím spojení obrazové a zvukové složky 

(„Tak my jsme se rozhodli, že uděláme prémiovou řadu produktů a ty produkty by měly být 

cíleny na nejčastější problémy, které populaci trápí. První z řady těhle prémiových produktů je 

přípravek Migreen, který je určen k tlumení a předcházení migrény.; „To znamená, že ty vaše 

přírodní preparáty jsou alternativou k různým lékům tlumícím bolest, které často dostanu třeba 

jenom na předpis.“; „Z hlediska účinnosti jistě, z hlediska nejrůznějších vedlejších vlivů na 

lidské zdraví nikoli, poněvadž ten náš přípravek nezpůsobuje žádné jiné zdravotní problémy 

typu zažívacích obtíží, zátěž jater a ledvin. Je to prostě čistě přírodní preparát, který není 

návykový a který ten problém krásně řeší.“) je zde deklarován účinek, respektive přímý vliv 

přípravku na předcházení, tlumení či řešení tohoto onemocnění. Výrobek MIGREEN je v 

celkovém kontextu předmětné propagace stavěn na úroveň léčiv, potažmo dochází k deklaraci 

menší finanční náročnosti jeho užívání ve srovnání s analgetiky („Tak za zmínku jistě ještě 

stojí finanční stránka celé věci. Migreen vlastně zatíží náš denní rozpočet o devět až třináct 

korun a u analgetik je to často v násobcích.“) či deklarování absence jakýchkoli vedlejších 

účinků produktu MIGREEN na lidské zdraví. Dále jsou zde představovány výsledky 

spotřebitelské studie, z nichž vyplývá, že propagovaný doplněk stravy dokáže migrénu zcela 

odstranit („Přípravek Migreen je první z řady našich prémiových produktů, a proto jsme se 

rozhodli, že budou velmi přísná kritéria pro jeho uvedení na trh. Provedli jsme poměrně 

obsáhlou spotřebitelskou studii a výsledkem je, že padesáti osmi lidem v testu ze šedesáti ten 

výrobek výrobně zafungoval. Více než sedmdesáti procentům migrény odstranil zcela a v 

podstatě většina uživatelů testu má jediný problém, kdy už produkt uvedeme na trh“). V rámci 

uvedeného obchodního sdělení tak dochází k připisování vlastnosti prevence, zmírnění i 

vyléčení lidské nemoci u produktu MIGREEN, který je doplňkem stravy, tedy potravinou.Rada 

dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., rozhodla uložit pachateli Green idea s.r.o., IČ: 

03544745, sídlem Vodova 1367/40, Královo Pole, 612 00 Brno za spáchání uvedeného 

přestupku trest ve formě napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na důsledky 

svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného 

protiprávního jednání, a to peněžitý trest. 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 2022842, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů 

ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

   11-0-0 

24 RRTV/2022/1342/beh: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1/Polopatě, prezentace přípravku 

Bromadiolon/4.9.2022/od 8:45 hodin - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, 

sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, zda produkt Bromadiolon firmy Bros, o němž 

informoval příspěvek v pořadu Polopatě odvysílaném dne 4. září 2022 od 8:45 hodin na 

programu ČT1, byl umístěným produktem. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 
Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání Česká televize, IČ 00027383, 
sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení § 48 odst. 
1 písm. b)  zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého provozovatelé vysílání nesmějí zařazovat 
do vysílání obchodní sdělení, která podporují chování ohrožující zdraví nebo bezpečnost 
nebo chování, které hrubě ohrožuje ochranu životního prostředí, čehož se provozovatel 
dopustil tím, že v pořadu Polopatě dne 4. září 2022 od 8:45 hodin odvysílal obchodní 
sdělení – umístění produktu Bromadiolon, jedové návnady proti hlodavcům. Ukázka 
používání návnad Bromadiolon mohla způsobit ohrožení zdraví a bezpečnosti lidí i zvířat, 
neboť byla v hrubém rozporu s bezpečnostními listy těchto produktů, dle kterých by 
„nástrahové stanice měly být umístěny na místech nepřístupných dětem, domácím 
zvířatům a jiným necílovým zvířatům.“ Moderátorka však výrobky prezentovala tak, že je 
zcela v pořádku, pokud jsou návnady rozmístěny kdekoli v exteriéru, konkrétně na 
zahradě u rodinného domu, tedy v prostředí, kde se volně vyskytují děti i domácí zvířata, 
a že jim produkt případně nikterak neublíží, neboť jej po pozření ihned vyzvrátí. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení předmětného upozornění. 

          11-0-0    
25 RRTV/2022/1319/loj: KabelSat s.r.o. INFO - KOSTICE absence loga podané vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele KabelSat s.r.o., z jakého 

důvodu ve dnech 22. a 23. května 2022 v časovém úseku 00:00 - 24:00 hodin neuváděl 

ve vysílání programů INFO - KOSTICE a MEDIA - KOSTICE označení programu (logo), 

tak jak stanovuje § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 

-  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 KabelSat s.r.o., IČ 26883104, sídlem 

Křižanovice 217, Křižanovice, PSČ 68501, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) 

zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady zapůjčil 

záznamy vysílání programů INFO - KOSTICE a MEDIA - KOSTICE ze dnů 22. a 23. května 

2022 v časovém úseku 00:00 - 24:00 hodin, které nebyly v odvysílané podobě. Rada 

stanovuje lhůtu k nápravě 60 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

26 RRTV/2022/1320/loj: KabelSat s.r.o. INFO - OPATOVICE podané vysvětlení rozpor s 

LP 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele KabelSat s.r.o., z jakého 

důvodu vysílání programu INFO-OPATOVICE ze dnů 22. a 23. května 2022 v časovém 

úseku 00:00 - 24:00 hodin neodpovídalo znění licenčních podmínek (licence udělená 

rozhodnutím č.j. Ru/127/03/1216, ze dne 10. června 2003, ve znění pozdějších změn), 



resp. stanovené programové skladbě, konkrétně, z jakého důvodu měla textová smyčka 

délku trvání pouze 07:22 minut a proč vysílání programu nebylo v pondělí 23. května 2022 

obměněno. 

11-0-0 

27 RRTV/2022/1318/loj: KabelSat s.r.o. INFO - KOSTICE smlouvy podané vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele KabelSat s.r.o.,  na základě 

jakých smluvních ujednání či jiných dohod zařadil do vysílání programu INFO-KOSTICE 

ze dnů 22. a 23. května 2022, vždy v čase 03:31 - 04:59 minut od začátku videotextové 

smyčky, nabídku internetového televizního vysílání (balíčků IPTV) a tarifů internetového 

připojení v obci Kostice, a to v rámci rubriky věnované oznámením obecního úřadu. 

11-0-0 

28 RRTV/2022/1321/loj: KabelSat s.r.o. INFO - OTNICE, DAMBOŘICE, KOSTICE podané 

vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele KabelSat s.r.o., z jakého 

důvodu na výzvu Rady k zapůjčení záznamů nezapůjčil záznam vysílání programu INFO-

OTNICE ze dnů 22. a 23. května 2022 v časovém úseku 00:00 - 24:00 hodin v jeho 

odvysílané podobě a náležité technické kvalitě, a namísto videozáznamu Radě poskytl 

pouze počítačovou prezentaci programu Microsoft PowerPoint. A dále, zda se v případě 

zapůjčených záznamů vysílání programů INFO-DAMBOŘICE a MEDIA-KOSTICE jednalo 

o záznamy vysílání ze dnů 22. a 23. května 2022, tak jak Rada požadovala ve výzvě k 

zapůjčení záznamů, či zda se jednalo o odlišné (neaktuální) záznamy vysílání, resp. z 

jakého důvodu předmětné záznamy obsahují informace týkající se období jara roku 2021. 

11-0-0 

-  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 KabelSat s.r.o., IČ 26883104, sídlem 

Křižanovice 217, Křižanovice, PSČ 68501, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) 

zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady zapůjčil 

záznamy vysílání programu INFO - OTNICE ze dnů 22. a 23. května 2022 v časovém 

úseku 00:00 - 24:00 hodin, které nebyly záznamy v odvysílané podobě. Rada stanovuje 

lhůtu k nápravě 60 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

-  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 KabelSat s.r.o., IČ 26883104, sídlem Křižanovice 217, 

Křižanovice, PSČ 68501, o podání vysvětlení, zda se v případě zapůjčených záznamů 

vysílání programů INFO-DAMBOŘICE a MEDIA-KOSTICE jednalo o záznamy vysílání ze 

dnů 22. a 23. května 2022, tak jak Rada požadovala ve výzvě k zapůjčení záznamů, či 

zda se jednalo o odlišné (neaktuální) záznamy vysílání, resp. z jakého důvodu předmětné 

záznamy obsahují informace týkající se období jara roku 2021. Rada stanovuje lhůtu k 

podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

10-0-0 

29 RRTV/2022/549/loj: Vlastimil Němec NEMSAT_porušení LP reakce na upozornění 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Vlastimila Němce (NEMSAT) na upozornění 

na porušení programových podmínek licence programu Infokanál Rašovice ve dnech 20. 

a 21. března 2022. Vysílání tohoto programu v rozporu s licencí obsahovalo pouze spot 

„Jak zazářit“. Součástí zapůjčených záznamů tak nebylo žádné vysílání, které by se 



vztahovalo přímo k dění v obci Rašovice, tak jak stanovují podmínky licence (zprávy z 

obce, informace obecního úřadu atd.). 

11-0-0 

30 RRTV/2022/1454/loj: EPRA 56 Turecko 

-  Rada se seznámila s obsahem 56. plenárního zasedání EPRA. 

11-0-0 

31 RRTV/2022/1455/loj: Setkání s KCSC 

-  Rada se seznámila s průběhem jednání s KOREA COMMUNICATIONS STANDARDS 

COMMISSION, konaném dne 7. 11. 2022 v sídle Rady. 

11-0-0 

32 RRTV/2022/1433/vhu: Projekt MeDiGram - Online platforma pro průběžné testování 

úrovně mediální a digitální gramotnosti české populace 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání neschvaluje své zapojení do projektu 

MeDiGram – Online platforma pro průběžné testování úrovně mediální a digitální 

gramotnosti české populace jako aplikační garant. 

11-0-0 

33 RRTV/2022/1447/had: Rajce.idnes.cz - zápis do seznamu platforem 

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

ustanovení § 3 a § 5 zákona č. 242/2022 Sb., zákona o službách platforem pro sdílení 

videonahrávek a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

vydává na základě písemného oznámení společnosti MAFRA, a.s., IČ: 45313351, 

doručeného Radě dne 18. listopadu 2022, toto potvrzení: subjekt MAFRA, a.s., IČ: 

45313351; Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5; byl dne 6. prosince 2022 zapsán do 

Seznamu poskytovatelů služeb platforem pro sdílení videonahrávek ve smyslu ustanovení 

§ 5 zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek, jako poskytovatel služby 

rajce.idnes.cz.  

11-0-0 

34 RRTV/2022/1458/fej: Různí poskytovatelé/screening AVMSnV/listopad 2022 II. 

-  Rada se seznámila s monitoringem audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 

TELEVIZE HBin poskytovatele TELEVIZE HBin, družstvo; TV Hradec poskytovatele 

Oldřich Bíla - TIRIS; TV INTERNET poskytovatele Oldřich Bíla - TIRIS; TV Senior 

poskytovatele Spolek pro občanskou informovanost. 

11-0-0 

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

ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 

na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, 

konstatuje, že služba TELEVIZE HBin poskytovatele TELEVIZE HBin, družstvo, IČ 259 18 

133, se sídlem B. Kobzinové 2020, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01, přístupná na internetové 

adrese https://www.hbin.cz, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby na 

vyžádání a provádí výmaz poskytovatele TELEVIZE HBin, družstvo, IČ 259 18 133, se 

sídlem B. Kobzinové 2020, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01, ze Seznamu poskytovatelů 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. 

11-0-0 

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

ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 

na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, 

konstatuje, že služba TV Hradec poskytovatele Oldřich Bíla - TIRIS, IČ 167 94 524, se 

sídlem Pod Zámečkem 383, Hradec Králové, PSČ 500 06, přístupná na internetové adrese 

http://www.tv-hradec.cz, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby na 



vyžádání a provádí výmaz poskytovatele Oldřich Bíla - TIRIS, IČ 167 94 524, se sídlem 

Pod Zámečkem 383, Hradec Králové, PSČ 500 06, ze Seznamu poskytovatelů 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. 

11-0-0 

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

ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 

na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, 

konstatuje, že služba TV INTERNET poskytovatele Oldřich Bíla - TIRIS, IČ 167 94 524, 

se sídlem Pod Zámečkem 383, Hradec Králové, PSČ 500 06, přístupná na internetové 

adrese http://www.tv-internet.cz, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby 

na vyžádání a provádí výmaz poskytovatele Oldřich Bíla - TIRIS, IČ 167 94 524, se sídlem 

Pod Zámečkem 383, Hradec Králové, PSČ 500 06, ze Seznamu poskytovatelů 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. 

11-0-0 

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

ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 

na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, 

konstatuje, že služba TV Senior poskytovatele Spolek pro občanskou informovanost, IČ 

693 47 051, se sídlem Ovenecká 751/7, Praha 7, PSČ 170 00, přístupná na internetové 

adrese tvsenior.cz, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby na vyžádání 

a provádí výmaz poskytovatele Spolek pro občanskou informovanost, IČ 693 47 051, se 

sídlem Ovenecká 751/7, Praha 7, PSČ 170 00, ze Seznamu poskytovatelů 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. 

11-0-0 

35 RRTV/2022/1464/had: REQUEST FOR COOPERATION_DLM to RRTV-TM 

Media_platformy -  podnět k šetření 

-  Rada se seznámila se sdělením německého regulátora ve věci šíření služeb 

https://www.sexy-lexi.com; https://www.victoriapure.net a https://www.private-lola.com 

11-0-0 

36 RRTV/2022/1470/bla: Termíny zasedání RRTV v roce 2023 

-  Rada schvaluje termíny zasedání v roce 2023 

11-0-0 

37 RRTV/2022/1442/kod: Konference DIGIMEDIA 2023 

-  Rada schvaluje záštitu nad konferencí DIGIMEDIA 2023. 

11-0-0 

 

Ověřovatel: Bartoš 
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