
Zápis z 20. zasedání 2018, konaného dne 4. 12. 2018  

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

 

1. RRTV/2018/1067/bla: Schválení programu 20. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn 

11-0-0 

2. RRTV/2018/988/rud: FTV Prima, spol. s r.o./Prima/Velké zprávy, reportáž "Afghánec, 
který pobodal tři lidi v Ravensburgu, nepůjde do vězení"/30.9.2018/od 18:55 hodin - 
DOKAZOVÁNÍ OD 13:30 hodin 

 

3. RRTV/2018/1024/rud: FTV Prima, spol. s r.o./Prima/Česko hledá prezidenta/23.1.2018 
- DOKAZOVÁNÍ OD 13:35 hodin 

 

4. RRTV/2018/1022/zem: Stanice O, a.s. / TV / O (Óčko) / vysílače / řízení o udělení licence 
/ celoplošné vysílání / NÚJ 4. prosince 2018 - 14:35 h / rozhodnutí o udělení licence 

-  Rada uděluje společnosti Stanice O, a.s., IČ 265 09 911, se sídlem Karla Engliše 
519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: O (Óčko); základní 
programová specifikace: Hudební televizní program; územní rozsah vysílání: Česká 
republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v 
rozsahu žádosti doručené Radě dne 9. listopadu 2018, pod č.j. RRTV/19266/2018-vra, 
ve znění upřesnění ze dne 20. listopadu 2018, č.j. RRTV/19791/2018-vra. 

10-0-0 

5. RRTV/2018/1025/zem: Stanice O, a.s. / TV / ÓČKO Black / kabelové systémy / řízení o 
udělení licence / NÚJ 4. prosince 2018 - 14:40 h / rozhodnutí o udělení licence 

-  Rada uděluje společnosti Stanice O, a.s., IČ 265 09 911, se sídlem Karla Engliše 
519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; 
označení (název) programu: ÓČKO Black; základní programová specifikace: Hudební 
kanál na hip hop žánr s důrazem na americkou a česko-slovenskou hudební scénu; 
územní rozsah vysílání: Česká republika: katastrální území celé České republiky podle 
vyhlášky 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými 
průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a všechny 
okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění; hlavní 
jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti 
doručené Radě dne 12. listopadu 2018, pod č.j. RRTV/19312/2018-vra, ve znění 
upřesnění ze dne 20. listopadu 2018, č.j. RRTV/19790/2018-vra. 

10-0-0 

6. RRTV/2018/341/zab: JOE Media s.r.o./HEY Radio/RV/ změna licence § 21 odst. 1. písm. 
b) - Praha 101,6 MHz / 100 W - změna stanoviště - negativní stanovisko ČTÚ 

 



7. RRTV/2018/650/zab: Route Radio s.r.o./Rádio Dálnice/RV/změna licence § 21 odst. 1 
písm. b) - Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W na Poříčí nad Sázavou 107,8 MHz / 50 W - změna 
stanoviště - rozhodnutí 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 
1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route 
Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání 
a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Hvězdonice 
107,8 MHz / 50 W, na stanoviště Poříčí nad Sázavou 107,8 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: 
Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 
70800 Ostrava souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice 
(licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru 
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Hvězdonice 107,8 MHz 
/ 50 W na stanoviště Poříčí nad Sázavou 107,8 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 14 41 
11/ 49 50 11.  

11-0-0 

8. RRTV/2018/915/blu: Rádio Kroměříž s.r.o./Rádio Kroměříž/RV/žádost o obnovu řízení, 
o přezkum rozhodnutí a o opatření proti nečinnosti 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) přijala dle ustanovení § 43 
odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) usnesení: 1. Rada ve věci podání č.j. RRTV/19205/2018-
vra, žádosti o obnovu řízení ve věci rozhodnutí sp.zn. 2015/110/zab, sp.zn. 2014/805/zab 
a sp.zn. 2017/236/zab, rozhodla dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 
Sb. a dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, že věc odkládá. 2. Rada vysílání ve věci 
podání č.j. RRTV/19206/2018-vra, žádosti o opatření proti nečinnosti ve věci rozhodnutí 
sp.zn. 2015/110/zab, sp.zn. 2014/805/zab a sp.zn. 2017/236/zab a usnesení sp. zn. 
2018/915/blu, rozhodla dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že věc odkládá. 3. Rada ve věci podání č.j. 
RRTV/19292/2018-vra, podnět předsedovi Rady k přezkumnému řízení ve věci 
rozhodnutí sp.zn. 2015/110/zab, sp.zn. 2014/805/zab a sp.zn. 2017/236/zab a usnesení 
sp. zn. 2018/915/blu, rozhodla dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 
Sb. a dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, že věc odkládá.  

12-0-0 

9. RRTV/2018/1063/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních 
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání 
20/2018 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení 
odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Černá Hora, Trutnov 
105,3 MHz) dne 23. listopadu 2018, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program 
SIGNÁL RÁDIO; Mladá Boleslav 105,7 MHz) dne 23. listopadu 2018, RKR s.r.o. (program 
CLASSIC PRAHA; Praha 98,7 MHz) dne 23. listopadu 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. 
(program Hitrádio Magic; Jičín 107,3 MHz) dne 23. listopadu 2018, Rádio Student, s.r.o. 
(program Free Rádio; Brno-Kohoutovice 107,0 MHz) dne 23. listopadu 2018, EVROPA 
2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; Liberec 88,1 MHz) dne 23. listopadu 2018 a 
NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO JIHLAVA; Jihlava-Hosov 101,1 MHz) dne 23. listopadu 
2018. 

12-0-0 

 



10. RRTV/2018/1001/fia: ATV CZ, s.r.o. /TV /GOLF CHANNEL /kabelové systémy a 
družice /změna licenčních podmínek – předchozí souhlas  

-  Rada uděluje provozovateli, společnosti ATV CZ, s.r.o., IČ 276 47 234, se sídlem 
Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci programu GOLF CHANNEL, šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů a družice, licence sp. zn.: 2010/1271/KOZ/ATV, naše zn.: KOZ/4479/2010, ze 
dne 7. prosince 2010, ve znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb., spočívající: a) ve vyjmutí vysílacího schématu vysílaní z licenčních 
podmínek; b) ve změně dalších programových podmínek – programové skladby; c) v 
rozšíření výčtu států, na jejichž území má být vysílání programu šířeného prostřednictvím 
družice zcela nebo převážně směrováno o stát: Rumunsko, dle žádosti ze dne 5. 
listopadu 2018, č.j.: RRTV/19105/2018-vra.  

12-0-0 

11. RRTV/2018/1002/fia: ATV CZ, s.r.o. /TV /GOLF CHANNEL /kabelové systémy /změna 
licenčních podmínek – předchozí souhlas  

-  Rada uděluje provozovateli, společnosti ATV CZ, s.r.o., IČ 276 47 234, se sídlem 
Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci, programu GOLF CHANNEL, šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů, licence sp. zn.: 2007/427/sve/ATV, č.j.: sve/7638/07, ze dne 29. srpna 2007, ve 
znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající: 
a) ve vyjmutí vysílacího schématu vysílaní z licenčních podmínek; b) ve změně 
programové skladby vysílání, dle žádosti ze dne 5. listopadu 2018, č.j.: 
RRTV/19105/2018-vra.  

12-0-0 

12. RRTV/2018/1047/fia: Barrandov Televizní Studio a.s. /TV /BARRANDOV PLUS 
/vysílače /změna označení názvu programu a dalších programových podmínek - 
předchozí souhlas 

-  Rada uděluje provozovateli, společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 416 93 311, 
se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, č.j.: RRTV/821/2015-FIA, sp. zn.: 2015/108/FIA/Bar, ze 
dne 17. února 2015, ve znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. a), d) zákona č. 
231/2001 Sb., spočívající: a) ve změně označení názvu programu z BARRANDOV PLUS 
na BARRANDOV KRIMI; b) dalších programových podmínek, dle žádosti ze dne 20. 
listopadu 2018, č.j.: RRTV/19785/2018-vra.  

12-0-0 

13. RRTV/2018/1048/fia: Barrandov Televizní Studio a.s. /TV /BARRANDOV PLUS 
/družice /změna označení názvu programu a dalších programových podmínek - 
předchozí souhlas 

-  Rada uděluje provozovateli, společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 416 93 311, 
se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, č.j.: RRTV/823/2015-FIA, sp. zn.: 2015/109/FIA/Bar, ze 
dne 17. února 2015, ve znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. a), d) zákona č. 
231/2001 Sb., spočívající: a) ve změně označení názvu programu z BARRANDOV PLUS 
na BARRANDOV KRIMI; b) dalších programových podmínek, dle žádosti ze dne 20. 
listopadu 2018, č.j.: RRTV/19786/2018-vra.  

12-0-0 

14. RRTV/2018/1029/fia: AMC Networks Central Europe s.r.o. /TV /družice, zvláštní 
přenosové systémy /změna zakladatelské listiny – předchozí souhlas  

-  Rada uděluje provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se 
sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 
(licencované programy: AMC CHANNEL SLOVENIA, č.j.: RRTV/1990/2016-FIA, ze dne 



21. června 2016; MGM CHANNEL BENELUX, č.j.: FIA/5197/2013, ze dne 3. prosince 
2013; SPORT3, č.j.: RRTV/1273/2015-zem, ze dne 24. března 2015; SPORT4 Czechia 
and Slovakia, č.j.: RRTV/10661/2017-fia, ze dne 18. července 2017; MGM CHANNEL 
RU, č.j.: RRTV/11959/2017-smu, ze dne 8. srpna 2017; SPEKTRUM HOME HUNGARY, 
č.j.: RRTV/16366/2017-fia, ze dne 21. listopadu 2017; Minimax, č.j.: Ru/55/04/805, ze 
dne 23. března 2004; TV Paprika, č.j.: zem/6309/08, ze dne 26. září 2008; SPORT2, č.j.: 
zem/6317/08, ze dne 23. září 2008; Spektrum, č.j.: koz/6867/09, ze dne 8. září 2009; 
Megamax, č.j.: sve/545/2011, ze dne 8. února 2011; FILM CAFE, č.j.: FIA/76/2012, ze 
dne 3. ledna 2012; FILM CAFE ROMANIA, č.j.: FIA/3007/2012, ze dne 21. srpna 2012; 
AMC CHANNEL, č.j. FIA/3359/2012, ze dne 18. září 2012; AMC CHANNEL CENTRAL 
AND EASTERN EUROPE, č.j.: FIA/621/2013, ze dne 5. února 2013; Film+, č.j.: 
RRTV/1295/2015-FIA, ze dne 24. března 2015; AMC CHANNEL ROMANIA, č.j.: 
RRTV/1988/2016-FIA, ze dne 21. června 2016; AMC CHANNEL BULGARIA, č.j.: 
RRTV/2110/2015-FIA, ze dne 2. června 2015; MINIMAX CHANNEL SLOVENIA, č.j.: 
RRTV/3042/2015-FIA, ze dne 25. srpna 2015; AMC CHANNEL HUNGARY, č.j.: 
FIA/3744/2014, ze dne 21. října 2014; Sundance TV PE, č.j.: RRTV/10639/2017-smu, ze 
dne 18. července 2017; Sundance TV FR, č.j.: RRTV/10640/2017-smu, ze dne 18. 
července 2017; AMC CHANNEL RU, č.j.: RRTV/10641/2017-smu, ze dne 18. července 
2017; SportM, č.j.: RRTV/11331/2017-spm, ze dne 8. srpna 2017; Sport2 Hungary, č.j. 
RRTV/11328/2017-spm, ze dne 8. srpna 2017; Sport1 Czechia and Slovakia, č.j.: 
RRTV/11330/2017-spm, ze dne 8. srpna 2017; Sport1 Hungary, č.j.: RRTV/11329/2017-
spm, ze dne 8. srpna 2017; Film Mania, č.j.: RRTV/11426/2017-zem, ze dne 8. srpna 
2017; TV PAPRIKA CENTRAL EUROPE, č.j.: RRTV/11428/2017-zem, ze dne 8. srpna 
2017; SPEKTRUM HOME, č.j.: RRTV/11349/2017-fia, ze dne 8. srpna 2017; MINIMAX 
CHANNEL HUNGARY, č.j.: RRTV/11352/2017-fia, ze dne 8. srpna 2017; TV PAPRIKA 
CZECH-SLOVAK, č.j.: RRTV/15531/2018-fia, ze dne 14. srpna 2018), a to se změnou 
zakladatelské listiny, v rozsahu žádosti č.j.: RRTV/19341/2018-vra, doručené dne 14. 
listopadu 2018.  

12-0-0 

15. RRTV/2018/960/fia: AMC Networks Central Europe s.r.o. /Sport4 Czechia and 
Slovakia /TV /zvláštní přenosové systémy /zahájení řízení o odnětí licence – vyjádření 
provozovatele, žádost o zánik platnosti licence 

-  Rada se seznámila s písemným vyjádřením provozovatele AMC Networks Central 
Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, 
ve věci zahájení řízení o odejmutí licence, sp. zn.: RRTV/2017/601/fia, č.j.: 
RRTV/10661/2017-fia, ze dne 18. července 2017, k provozování televizního vysílání 
programu Sport4 Czechia and Slovakia, šířeného prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů, dle podání ze dne 26. listopadu 2018, č.j.: 19925/2018-vra.  

11-0-0 

-  Rada zastavuje podle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řízení vedené pod 
sp. zn.: RRTV/2018/960/fia s provozovatelem AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 
271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, podle § 63 odst. 2 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o odejmutí licence sp. zn.: RRTV/2017/601/fia, č.j.: 
RRTV/10661/2017-fia, ze dne 18. července 2017, k provozování televizního vysílání 
programu Sport4 Czechia and Slovakia, šířeného prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů, neboť zanikla věc nebo právo, jehož se řízení týká. 

12-0-0 

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o. , IČ 271 
12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, zanikla dne 23. listopadu 
2018, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání 
programu Sport4 Czechia and Slovakia, šířeného prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů, udělená rozhodnutím, sp. zn.: RRTV/2017/601/fia, č.j.: 
RRTV/10661/2017-fia, ze dne 18. července 2017, dle žádosti ze dne 23. listopadu 2018, 



č.j.: RRTV/19893/2018-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 
500/2004 Sb., vydává osvědčení.  

12-0-0 

16. RRTV/2018/961/fia: AMC Networks Central Europe s.r.o. /Sundance TV FR /TV 
/družice /zahájení řízení o odnětí licence – vyjádření provozovatele, žádost o zánik 
platnosti licence 

-  Rada se seznámila s písemným vyjádřením provozovatele AMC Networks Central 
Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, 
ve věci zahájení řízení o odejmutí licence, sp. zn.: RRTV/2017/617/smu, č.j.: 
RRTV/10640/2017-smu, ze dne 18. července 2017, k provozování televizního vysílání 
programu Sundance TV FR, šířeného prostřednictvím družice, dle podání ze dne 26. 
listopadu 2018, č.j.: 19927/2018-vra.  

12-0-0 

-  Rada zastavuje podle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řízení vedené pod 
sp. zn.: RRTV/2018/961/fia s provozovatelem AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 
271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, podle § 63 odst. 2 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o odejmutí licence sp. zn.: RRTV/2017/617/smu, č.j.: 
RRTV/10640/2017-smu, ze dne 18. července 2017, k provozování televizního vysílání 
programu Sundance TV FR, šířeného prostřednictvím družice, neboť zanikla věc nebo 
právo, jehož se řízení týká. 

12-0-0 

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o. , IČ 271 
12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, zanikla dne 23. listopadu 
2018, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání 
programu Sundance TV FR, šířeného prostřednictvím družice, udělená rozhodnutím, sp. 
zn.: RRTV/2017/617/smu, č.j.: RRTV/10640/2017-smu, ze dne 18. července 2017, dle 
žádosti ze dne 23. listopadu 2018, č.j.: RRTV/19892/2018-vra. O této skutečnosti Rada 
dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.  

12-0-0 

17. RRTV/2018/962/fia: AMC Networks Central Europe s.r.o. /SportM /TV /družice / 
zahájení řízení o odnětí licence – vyjádření provozovatele, žádost o zánik platnosti 
licence  

-  Rada se seznámila s písemným vyjádřením provozovatele AMC Networks Central 
Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, 
ve věci zahájení řízení o odejmutí licence, licence sp. zn.: 2017/630/spm, č.j.: 
11331/2017-spm, ze dne 8. srpna 2017, k provozování televizního vysílání programu 
SportM, šířeného prostřednictvím družice, dle podání ze dne 26. listopadu 2018, č.j.: 
19926/2018-vra.  

12-0-0 

-  Rada zastavuje podle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řízení vedené pod 
sp. zn.: RRTV/2018/962/fia s provozovatelem AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 
271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, podle § 63 odst. 2 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o odejmutí licence sp. zn.: 2017/630/spm, č.j.: 
11331/2017-spm, ze dne 8. srpna 2017, k provozování televizního vysílání programu 
SportM, šířeného prostřednictvím družice, neboť zanikla věc nebo právo, jehož se řízení 
týká. 

12-0-0 

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o. , IČ 271 
12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, zanikla dne 23. listopadu 
2018, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání 
programu SportM, šířeného prostřednictvím družice, udělená rozhodnutím, sp. zn.: 
2017/630/spm, č.j.: 11331/2017-spm, ze dne 8. srpna 2017, dle žádosti ze dne 23. 



listopadu 2018, č.j.: RRTV/19891/2018-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., 
zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.  

12-0-0 

18. RRTV/2018/1051/fia: Locero, spol. s r.o. /převzaté rozhlasové a televizní vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů - zánik platnosti registrace  

-  Rada zrušuje provozovateli Locero, spol. s r.o., IČ 602 77 891, se sídlem sídliště 
Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno, dle § 30 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb., registraci č.j.: Rg 43/96, ze dne 28. června 1996, na žádost provozovatele vysílání 
ke dni 30. listopadu 2018, dle žádosti ze dne 21. listopadu 2018, č.j.: RRTV/19841/2018-
vra.  

12-0-0 

19. RRTV/2018/1052/smu: ELTRIS, s.r.o. / převzaté vysílání / kabelové systémy / žádost 
o zrušení registrace 

-  Rada zrušuje podle § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli 
ELTRIS, s.r.o., IČ: 25326546, se sídlem: Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00, Brno, 
registraci č.j. Rg/31/04 ze dne 8. října 2004, k provozování převzatého vysílání šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů, na žádost provozovatele doručené dne 22. a 26. 
listopadu 2018 pod č.j. RRTV/19842/2018-vra a č.j. RRTV/19924/2018-vra, a to ke dni 
30. listopadu 2018. 

12-0-0 

20. RRTV/2018/1039/smu: Různí provozovatelé / převzaté vysílání / oznámení změny 
programové nabídky 

-  Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele převzatého zemského digitálního vysílání šířeného prostřednictvím 
vysílačů Czech Digital Group, a.s., IČ: 25842609, se sídlem: Skokanská 2117/1, Břevnov, 
169 00, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn. 
2008/70/FIA/CDG, č.j. Fia/645/08 ze dne 22. ledna 2008, spočívající v aktuálním přehledu 
programové nabídky šířené prostřednictvím jednotlivých sítí elektronických komunikací k 
1. listopadu 2018 a rozšíření programové nabídky o český televizní program Brno TV 
šířený v DVB-T Regionální vysílací síti 12, v rozsahu dle podání č.j. RRTV/19426/2018-
vra doručeného dne 19. listopadu 2018 . 

12-0-0 

-  Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů NTV 
cable s.r.o., IČ: 25500236, se sídlem: Masarykovo náměstí 87, 763 61, Napajedla, o 
změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci č.j. Rg/3/98 ze dne 17. 
prosince 1998, spočívající ve změně označení názvů již registrovaných programů, a to z 
Prima family na Prima, z fanda na Nova Action, ze SMÍCHOV na Nova 2, z TELKA na 
Nova Gold, z Óčko Gold na Óčko STAR, z televize slovácko na Regionální televize TVS, 
z Jetix na Disney Channel; o rozšíření programové nabídky o český televizní program 
Nova Sport 1 a zúžení programové nabídky o zaniklé české televizní programy TV 
PÍSNIČKA a COUNTRY No.1, Pětka a TV Pohoda, v rozsahu dle podání č.j. 
RRTV/19844/2018-vra doručeného dne 22. listopadu 2018 a upřesnění č.j. 
RRTV/19907/2018-vra doručeného dne 26. listopadu 2018. 

12-0-0 

21. RRTV/2018/1037/smp: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení 

-  Rada se seznámila s 1 oznámením. 

12-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Odštěpný závod FBC MEDIA s.r.o, IČ: 
07503326, doručeným Radě dne 13. 11. 2018 pod č.j. RRTV/2018/19332/2018-vra, 



spočívajícím v zahájení vysílání programu GALERIE dne 14. 11. 2018 v 7:00 hod. dle 
udělené licence č.j. RRTV/19133/2018-fia, sp. zn. RRTV/2018/899/fia ze dne 6. 11. 2018. 

12-0-0 

22. RRTV/2018/1041/jam: Různí provozovatelé / Souhrn podání 20/2018 rozhlas 

-  Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/19377/2018-vra) na pořad Pro a proti ČRo 
Plus (1); se stížností (č. j. RRTV/19482/2018-jam) na celkovou podobu vysílání ČRo 
Dvojka (2); se stížností (č. j. RRTV/19476/2018-vra) na Glosu Plus ČRo Plus ze dne 16. 
11. 2018 (3) a stížností (č. j. RRTV/19794/2018-vra) na Glosu Plus ze dne 20. 11. 2018 
(3). 

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 odvysílání pořadu Pro a proti na stanici Český rozhlas Plus (č. j. 
RRTV/19377/2018-vra), 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 jednostranného vysílání stanice Český rozhlas Dvojka (č. j. 
RRTV/19482/2018-jam), 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 odvysílání Glosy Plus na stanici Český rozhlas Plus ze dne 16. 11. 
2018 (č. j. RRTV/19476/2018-vra) a 20. 11. 2018 (č. j. RRTV/19794/2018-vra), že věc 
odkládá. 

12-0-0 

23. RRTV/2018/1060/poj: Souhrn podání AO 20/2018 (38 podnětů) 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k 
obsahu televizních programů doručenými od 12. do 27. listopadu 2018: Barrandov 
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Moje zprávy, 13. a 14. 11. 2018 od 20:05 (5 
podání); Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Kauzy Jaromíra 
Soukupa, 10. 10. 2018 od 21:25; TV Nova s r.o. / NOVA – Televizní noviny, 12. 11. 2018 
od 19:30; Reklama Dr. Max; TV Nova s. r.o. / NOVA – Milada, 9. 11. 2018 od 20:20; 
AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s. / Brno TV; Barrandov Televizní Studio 
a.s. / Televize Barrandov – Kauzy Jaromíra Soukupa, 21. 11. 2018 od 20:25; Barrandov 
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Moje zprávy, 12. 11. 2018 od 20:05; 
Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – neuvedeno; TV Nova s. r.o. / 
NOVA – Televizní noviny, 11. 11. 2018 od 19:30; Česká televize / ČT 1 – Otázky Václava 
Moravce, 18. 11. 2018 od 12:00; Česká televize / ČT 1 – Stardance, 17. 11. 2018 od 
20:00; Česká televize / ČT 1 – Události, 13. 11. 2018 od 19:00; Česká televize / ČT 1 – 
Události, 18. 11. 2018 od 19:00; Česká televize / ČT 2 – Druhá republika, 1. 10. 2018 od 
20:00; Česká televize / ČT 24 – Události, komentáře, 22. 11. 2018, od 22:00; Česká 
televize / ČT:D – Dějepic, 31. 10. 2018 od 15:55; Česká televize / ČT:D – Esa z pralesa, 



17. 11. 2018 od 7:15; Česká televize / ČT 24 – 16. –17. 11. 2018; Česká televize / 
Neuvedeno – neuvedeno (2 podání); Česká televize & Český rozhlas / Neuvedeno – 
neuvedeno; Česká televize & Český rozhlas / Neuvedeno – neuvedeno; Česká televize 
& různé / Neuvedeno – neuvedeno; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima love – Naše farma v 
Irsku, 14. 11. 2018 od 20:00; Neuvedeno – oznámení sponzora pořadu – Kaufland; 
Seznam.cz TV, s.r.o. / Seznam.cz TV – Zvláštní vyšetřování, 12. 11. 2018, od 20:30 (3 
podání); Československá filmová společnost, s.r.o. / kinoSvět – teleshopping Fast Heater, 
15. 11. 2018, od 18:04; Barrandov MUZIKA, s.r.o. / Barrandov NEWS – reklama Detritin, 
8. 10. 2018, od 07:19. 

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 
stížnosti na porušení zásad objektivity a vyváženosti v epizodách pořadu Moje zprávy ze 
dne 13. a 14. 11. 2018 na Televizi Barrandov, 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 
stížnosti č. j. RRTV/19787/2018 na porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. 
odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa dne 10. 10. 2018 na Televizi Barrandov, 
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 spáchání přestupku odvysíláním pořadu Televizní noviny, respektive příspěvku 
o anketě na téma zákazu zahalování obličeje muslimek, odvysílaného dne 12. listopadu 
2018 od 19.30 hodin na programu NOVA, že věc odkládá. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných 
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona 
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 
Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem, ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 28511298 
sídlem Nové sady 996/25, Brno, 602 00 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci 
úřední pro možné porušení § 5a odst. 2 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému 
mohlo dojít odvysíláním reklamy „Nízké ceny pro Vaše zdraví, verze nabízející inzulíny 
bez doplatku“, která byla premiérově odvysílána dne 1. 11. 2018 od 6:07:49 hodin na 
programu Prima love, neboť v předmětném obchodním sdělení je propagována 
skutečnost, že díky klientské kartě jsou veškeré inzulíny bez doplatku, čímž došlo k 
možnému porušení povinnosti, dle které předmětem reklamy zaměřené na širokou 
veřejnost nesmí být humánní léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis. 

12-0-0 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných 
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona 
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 
Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem, ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 28511298 
sídlem Nové sady 996/25, Brno, 602 00 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci 
úřední pro možné porušení § 5a odst. 2 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému 
mohlo dojít odvysíláním reklamy „Nízké ceny pro Vaše zdraví, verze nabízející 
antikoncepci za výhodnější ceny“, která byla premiérově odvysílána na programu Prima 
MAX dne 5. 10. 2018 od 6:16:14 hodin, neboť v předmětném obchodním sdělení je 
propagována skutečnost, že díky klientské kartě je prodávána antikoncepce za 
zvýhodněné ceny, čímž došlo k možnému porušení povinnosti, dle které předmětem 
reklamy zaměřené na širokou veřejnost nesmí být humánní léčivé přípravky, jejichž výdej 
je vázán na lékařský předpis. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu 
s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 
500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání TV Nova s. r.o., IČ: 45800456, sídlem: 
Kříženeckého náměstí 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, proč nebyl film 
Milada dne 9. listopadu 2018 od 20.20 hodin na programu NOVA odvysílán s náležitým 
audiopopisem pro osoby se zrakovým postižením, jak bylo inzerováno. Rada stanovuje 
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) 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 
přímé výzvy na zrušení programu Brno TV, že věc odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáže o návštěvě premiéra Babiše na 
oslavách konce první světové války ve Francii v pořadu Moje zprávy dne 12. listopadu 
2018 na programu Televize Barrandov, 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 
obecné výzvy ke zrušení Televize Barrandov, že věc odkládá. 

12-0-0 

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



„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáže o oslavách 100 let od založení 
Polské republiky v pořadu Televizní noviny dne 11. 11. 2018 od 19:30 hodin na programu 
NOVA, že věc odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce dne 18. 
11. 2018 na programu ČT 1, 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 šířením nepravdivé informace o nařízení EU o 
zakřivenosti banánů v epizodě pořadu Stardance dne 17. 11. 2018 na programu ČT 1, že 
věc odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, resp. pasáže relace, 
informující o kauze Andreje Babiše ml., na programu ČT 1 dne 13. listopadu 2018, že věc 
odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáží o 17. listopadu a o očkování v 
pořadu Události dne 18. 11. 2018 na programu ČT 1, že věc odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním dokumentárního filmu Druhá republika dne 
1. 10. 2018 od 20:00 hodin na programu ČT 2, 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 neobjektivity a nevyváženosti odvysíláním pořadu Události, 
komentáře dne 22. 11. 2018 na programu ČT 24, že věc odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Dějepic dne 31. 10. 2018 od 15.55 
hodin na programu ČT:D, že věc odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním dílu seriálu Esa z pralesa dne 17. 11. 2018 
na programu ČT:D, 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 
stížnosti na možné ovlivňování veřejného mínění proti vládě Andreje Babiše skrze 
prezentaci sestřihu tiskové konference Policie ČR na programu ČT 24 dne 16. listopadu 
2018, 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 v podobě neobjektivity a nevyváženosti zpravodajských a 
publicistických pořadů na blíže neuvedeném programu či programech České televize 
(například dne 17. listopadu 2018), 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 neobjektivity zpravodajství na programech České televize a Českého 
rozhlasu, 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 v podobě nevyváženosti a neobjektivity zpravodajských a politicko-
publicistických pořadů České televize a Českého rozhlasu, 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 
blíže nespecifikovaných zpravodajských a publicistických pořadů České televize, 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 dílu seriálu Naše farma v Irsku dne 14. 11. 
2018 na programu Prima love, že věc odkládá. 

12-0-0 

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

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním epizody pořadu Zvláštní vyšetřování dne 
12. 11. 2018 ve 20.30 hodin na programu Seznam.cz TV, že věc odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním teleshoppingu na produkt Fast Heater dne 
15. 11. 2018 na programu kinoSvět, že věc odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání žádá Státní zdravotní ústav o vyjádření k 
obsahu reklamy Detritin odvysílané dne 8. října 2018 v 7.19 hodin na programu Barrandov 
News. 

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 O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, 
se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, Praha 4, PSČ 140 00, na porušení ustanovení 



§ 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 7. 10. 2018 
od 18:53 hodin na programu O2TV Fotbal odvysílal onačení sponzora Clavin, čímž porušil 
povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků 
a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti 
nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin. Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro oblast 
regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), vyzývá dle § 7a odst. 4 a 
§ 1 odst. 10 zákona č. 40/1995 Sb. provozovatele vysílání O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, 
se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, Praha 4, PSČ 140 00, který byl ve smyslu 
ustanovení § 1 odst. 7 zákona č. 40/1995 Sb. šiřitelem obchodního sdělení/označení 
sponzora na produkt Clavin, odvysílaného dne 7. října 2018 od 18:53 hodin na programu 
O2TV Fotbal, ke sdělení údaje o osobě zadavatele a zpracovatele obchodního sdělení a 
údaje o osobě, která u něj šíření obchodního sdělení objednala. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu The Deuce dne 15. 2. 2018 od 
20:00 hodin na programu HBO 3 Romania, 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 
možných přestupků spáchaných odvysíláním reportáží Žárovky v rámci pořadu Černé 
ovce na programu ČT 1 dne 21. 9. 2017 od 17:40 hodin, resp. Energetická kancelář v 
rámci vydání téhož pořadu ze dne 10. 10. 2018 od 17:40 hodin, že věc odkládá. 

12-0-0 

24. RRTV/2018/1057/onz: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu MINIMAX 
CHANNEL HUNGARY, 5.10.2018, 12:00–24:00 hod, AMC Networks Central Europe s.r.o. 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu MINIMAX CHANNEL 
HUNGARY provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 5. 10. 2018 od 
12:00 do 24:00 hod. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti 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.), v platném 
znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., 
IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, o podání 
vysvětlení, 1) jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona 
č. 231/2001 Sb., ukládající provozovatelům povinnost poskytnout divákům programu 
MINIMAX CHANNEL HUNGARY snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o 
provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-
li přiděleno, adresa sídla v případě právnické osoby a u zahraniční osoby rovněž adresa 



podniku nebo organizační složky na území České republiky, dále k údajům, které 
umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, 
zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro 
doručování elektronické pošty, a k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada; 2) proč jsou na webu www.minimax.hu v sekci 
„Impresszum“ v souvislosti s povinností provozovatele umožnit přístup k výše zmíněným 
údajům uvedeny kontakty na maďarskou společnost AMC Networks Central Europe Kft. 
a na maďarský kontrolní orgán - Národní mediální a komunikační autoritu NMHH. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy. 
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25. RRTV/2018/1053/bur: AMC Networks Central Europe s.r.o./Sundance TV 
PE/24.8.2018/10.00-22.00 - kontinuální analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu SUNDANCE TV PE 
provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 24. srpna 2018 v čase od 
10:00 do 22:00 hodin. 
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26. RRTV/2018/723/had: Emporia Style Kft./Televize Barrandov/Klenot 
TV/MultiLady/20.6.2018/od 7:20 hodin – přisuzování léčebných vlastností 

-  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. (dále jen „zákon 
č. 500/2004 Sb.“) vydala dne 4. prosince 2018 následující usnesení: Rada spojuje řízení 
o přestupku sp. zn. RRTV/2018/722/had a sp. zn. RRTV/2018/723/had, vedená se 
společností Emporia Style Kft., IČO: 01-09-170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány 
u. 17., DIČ: 12239856-2-41. Společné řízení bude nadále vedeno pod sp. zn. 
RRTV/2018/723/had. 
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-  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.“), dle § 
8a odst. 2 písm. d) a § 8a odst. 2 písm. j) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, v řízení 
o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 4. prosince 
2018 takto: Zadavatel reklamy, Emporia Style Kft., IČO: 01-09-170422, se sídlem 1012 
Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41, se uznává vinným I. V souladu s § 8a 
odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb. pro porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 3 
zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním teleshoppingu Klenot TV, odvysílaného dne 20. 
června 2018 v čase od 7.20 hodin na programu Televize Barrandov, došlo k porušení 
povinnosti, aby reklama, prostřednictvím které byl propagován doplněk stravy, 
obsahovala zřetelný text "doplněk stravy". V předmětném obchodním sdělení tato 
kategorizace absentuje jak ve složce zvukové, tak ve formě zřetelného textu. II. V souladu 
s § 8a odst. 2 písm. j) zákona č. 40/1995 Sb. pro porušení povinnosti stanovené § 5d 
odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 
1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli 
potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani 
na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, neboť jsou v předmětném 
obchodním sdělení uvedeny audiovizuální prvky, které ve svém celku evokující léčebný 
účinek doplňku stravy MultiLady při onemocnění osteoporózou a dalších zdravotních 
problémech, jako je například ucpávání cév. Moderátorka ve studiu prohlašovala, že 
přípravek MultiLady pomáhá pacientům s osteoporózou, a to nejen jako prevence a zdroj 
potřebných vitamínů, ale také jako řešení již existujících zdravotních problémů. III. Za 
přestupek se pachateli v souladu s § 8a odst. 6 písm. b), ukládá úhrnná pokuta ve výši 



750 000 ,-Kč (slovy korun českých). Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní 
moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2018723. 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 2018723, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních 
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  
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27. RRTV/2018/834/had: JANKAR PROFI, s.r.o./„medicínka.cz (Green coffee)“/ ŠLÁGR 
TV/11.5.2018/v čase 10:59:33/absence textu 

-  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.“), dle § 
8a odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném 
podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen 
„zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 4. prosince 2018 takto: I. Obviněný 
zadavatel reklamy, JANKAR PROFI, s.r.o., IČ: 25868128, se sídlem Čeladná 262, okres 
Frýdek-Místek, PSČ 73912, se uznává vinným v souladu s § 8a odst. 2 písm. d) zákona 
č. 40/1995 Sb. pro porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., 
neboť zadáním reklamy s motivem „medicínka.cz (Green coffee)“, odvysílané dne 11. 
května 2018 v čase 10:59:33 hod. na programu ŠLÁGR TV, došlo k porušení povinnosti, 
aby reklama, prostřednictvím které byl propagován doplněk stravy, obsahovala zřetelný 
text "doplněk stravy". V předmětném obchodním sdělení tato kategorizace absentuje jak 
ve složce zvukové, tak ve formě zřetelného textu. II. Za přestupek se pachateli v souladu 
s § 8a odst. 6 písm. b), ukládá pokuta ve výši 20 000,- Kč (slovy korun českých). Pokuta 
je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-
19223001/0710, variabilní symbol 2018834. 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 2018834, 
úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  
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28. RRTV/2018/874/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1/Reportéři ČT, reportáž "S ortelem v 
zádech"/27.8.2018/od 21:25 hodin - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 
00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, k obsahu pořadu Reportéři ČT, 
resp. reportáže S ortelem v zádech, který byl vysílán 27. srpna 2018 od 21:25 hodin na 
programu ČT1, respektive s vysvětlením, o co se opíralo redakční skutkové tvrzení v 
reportáži „Napsala nám, že k případu Aleny Vitáskové se v jeho průběhu nebude 
vyjadřovat.“, týkající se Renaty Vesecké, jestli provozovatel měl, či neměl před vysíláním 
pořadu k dispozici písemné odpovědi R. Vesecké reagující na redakční otázky, a pokud 
ano, z jakého důvodu je v reportáži nepoužil, a dále vysvětlením, o jaké objektivní 
skutečnosti se opíralo redakční skutkové tvrzení, že tehdejší nejvyšší státní zástupkyně 
Renata Vesecká „vyšetřování odebrala státnímu zástupci a předala jinému“, zejména ten 
aspekt tvrzení, že tím, kdo o odebrání a předání věci rozhodl, byla konkrétně R. Vesecká.  

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., 
zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016“) rozhodla zahájit s 
provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, 



řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Reportéři ČT, resp. reportáže 
S ortelem v zádech, který byl vysílán 27. srpna 2018 od 21:25 hodin na programu ČT1, 
neboť v této reportáži uvedl jednak nepřesnou informaci, že Renata Vesecká redakci 
České televize sdělila, že se „nebude vyjadřovat“ (k případu soudního sporu s Ing. Alenou 
Vitáskovou), když ve skutečnosti uvedla, že se „nebude blíže vyjadřovat“ nad rámec toho, 
co již sdělila v dopise, kterým zodpovídala otázky redaktorů České televize, a dále v 
reportáži zaznělo nepravdivé tvrzení, že tehdejší nejvyšší státní zástupkyně Renata 
Vesecká „vyšetřování (korupční kauzy Jiřího Čunka) odebrala státnímu zástupci a 
předala jinému“, když ve skutečnosti tím, kdo o odebrání a předání věci rozhodl, nebyla 
Renata Vesecká, ale jiný státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství. Divákovi tak 
nebyly poskytnuty přesné informace, na jejichž základě by si byl schopen svobodně 
vytvořit vlastní názor na danou věc. Tím se provozovatel mohl dopustit porušení 
povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno 
zásad objektivity a vyváženosti.  
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29. RRTV/2018/907/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT24/Newsroom ČT24, Petr Štěpánek 
nominován do RRTV/23.9.2018/od 22:02 hodin - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, ohledně výroku „No a 
Petr Štěpánek. Člověk, který ve Velké radě seděl už na přelomu tisíciletí. Bylo to v době, 
kdy stát prohrál arbitráž o TV Nova a musel za to zaplatit přes 10 miliard. Podle mnoha 
komentátorů za to mohla i tehdejší rada, spoluvedená právě panem Štěpánkem.“, který 
pronesla moderátorka tematického bloku věnovaného nominaci Petra Štěpánka na post 
radního Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, odvysílaného v rámci pořadu Newsroom 
ČT24, dne 23. září 2018 od 22:02 hodin na programu ČT24. Konkrétně, z jakého důvodu 
nebyly v kontextu citovaného výroku uvedeny zdroje prezentovaných tvrzení, ani 
skutečnosti, které se týkají dalšího vývoje zmiňované kauzy (zejména závěry Vyšetřovací 
komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro zjištění skutečností v souvislosti s 
arbitrážním řízením ve věci CME vs. ČR), čímž mohli diváci získat nedostatečné a 
zavádějící informace o této kauze i o roli, kterou v ní sehrával Petr Štěpánek jakožto 
tehdejší místopředseda a nynější kandidát na post člena RRTV.  
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-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., 
zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016“) rozhodla zahájit s 
provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, 
řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Newsroom ČT24, dne 23. 
září 2018 od 22:02 hodin na programu ČT24, kdy moderátorka tematického bloku 
věnovaného nominaci Petra Štěpánka na post radního Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání, pronesla výrok „No a Petr Štěpánek. Člověk, který ve Velké radě seděl už na 
přelomu tisíciletí. Bylo to v době, kdy stát prohrál arbitráž o TV Nova a musel za to zaplatit 
přes 10 miliard. Podle mnoha komentátorů za to mohla i tehdejší rada, spoluvedená právě 
panem Štěpánkem.“, přičemž se jednalo o výroky komentátorů z března 2003, tedy 
bezprostředně poté, co byla stanovena částka za prohranou arbitráž, a byly zcela 
ignorovány skutečnosti týkající se dalšího vývoje zmiňované kauzy (zejména závěry 
Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro zjištění skutečností v 
souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME vs. ČR ze dne 28. 1. 2005), čímž mohli 
diváci získat nedostatečné a zavádějící informace o této kauze i o roli, kterou v ní sehrával 
Petr Štěpánek jakožto tehdejší místopředseda RRTV. Provozovatel se tak mohl dopustit 



porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné 
vytváření názorů.  
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30. RRTV/2018/234/loj: SP Broadcasting a.s._kvoty pro evropská díla 2017_podání 
vysvětlení 

-   Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 
231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
(dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli S&P 
Broadcasting a.s., IČ 04117310, sídlem Podkovářská 674/2, Praha 9, PSČ 190 00 
pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 
5000 Kč, neboť provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení k 
nesrovnalostem vyplývajícím z výkazu doručeného dne 24. 5. 2018 pod č.j. 
RRTV/11818/2018-vra, přesněji k těmto otázkám: 1) Proč tabulka, kterou provozovatel 
dokládá naplnění povinností dle § 42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb. na programu Mňau TV 
v roce 2017, doručená dne 24. 5. 2018 pod č.j. RRTV/11812/2018-vra, poskytuje odlišné 
souhrnné údaje, než tabulka, která byla provozovatelem poskytnuta na prvotní výzvu v 
lednu 2018?; 2) Proč některé pořady, které nebyly zařazeny v prvotním výkazu do 
evropské tvorby, tam nyní jsou podřazeny?; 3) Proč prvotní tabulka a tabulka doručená 
Radě dne 24. 5. 2018 vykazují odlišný celkový vysílací čas a jak provozovatel k těmto 
údajům dospěl za předpokladu, že začal vysílat 10. března 2017?; 4) Proč poskytnuté 
přehledové tabulky neidentifikují shodné tituly pořadů? O toto podání vysvětlení byl 
požádán v žádosti Rady č.j. RRTV/13398/2018-loj a rovněž v žádosti Rady č.j. 
RRTV/17179/2018-loj . Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, 
variabilní symbol 2018234.  
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-  Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá 
provozovatele S&P Broadcasting a.s., IČ 04117310, sídlem Podkovářská 674/2, Praha 
9, PSČ 190 00 o podání vysvětlení k nesrovnalostem vyplývajícím z výkazu doručeného 
dne 24. 5. 2018 pod č.j. RRTV/11818/2018-vra, přesněji k těmto otázkám: 1) Proč 
tabulka, kterou provozovatel dokládá naplnění povinností dle § 42 – 44 zákona č. 
231/2001 Sb. na programu Mňau TV v roce 2017, doručená dne 24. 5. 2018 pod č.j. 
RRTV/11812/2018-vra, poskytuje odlišné souhrnné údaje, než tabulka, která byla 
provozovatelem poskytnuta na prvotní výzvu v lednu 2018?; 2) Proč některé pořady, které 
nebyly zařazeny v prvotním výkazu do evropské tvorby, tam nyní jsou podřazeny?; 3) 
Proč prvotní tabulka a tabulka doručená Radě dne 24. 5. 2018 vykazují odlišný celkový 
vysílací čas a jak provozovatel k těmto údajům dospěl za předpokladu, že začal vysílat 
10. března 2017?; 4) Proč poskytnuté přehledové tabulky neidentifikují shodné tituly 
pořadů? Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  
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31. RRTV/2018/903/rud: Green-Swan Pharmaceuticals CR a.s./GS Condro 
Diamant/Prima/1.9.2018/od 22:32:18 hodin + Nova Cinema/2.9.2018/od 11:58:58 hodin - 
VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele, společnosti Green-Swan 
Pharmaceuticals CR a.s., IČ: 06680437, se sídlem Pod višňovkou 1662/27, Praha 4, PSČ 
140 00, z jakého důvodu propagovaly reklamní spoty na GS Condro Diamant, odvysílané 
1. 9. 2018 ve 22:32:18 hod na programu Prima a 2. 9. 2018 v 11:58:58 hod na programu 
Nova Cinema, akci garance vrácení peněz v případě nespokojenosti zákazníků, když 
akce dle oficiálních pravidel na webu www.condro.cz platila pouze pro výrobky 
zakoupené do 31. 8. 2018.  
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32. RRTV/2018/876/loj: Prima plus_31.5.2018_00.00–24.00 hod. – bez loga_podání 
vysvětlení 

-   Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., z 
jakého důvodu nebylo uvedeno na programu Prima plus dne 31. května 2018 v časových 
úsecích 00:11:47-00:12:04, 09:01:00-09:01:17, 19:29:10-19:29:18, 19:44:16-19:44:32 a 
19:58:33-19:58:44 označení televizního programu (logo).  

12-0-0 

33. RRTV/2018/879/loj: RTL Spike_12.7.2018_12.00–22.00 hod._logo jiného 
programu_podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele MTV NETWORKS s. r. o., z 
jakého důvodu ve vysílání programu RTL Spike dne 12. července 2018 v časech 18:31:45 
hod, 18:59:11 hod a 21:41:49 hod, čili během upoutávek na pořady na programu Comedy 
Central, absentovalo logo RTL Spike a místo toho bylo uváděno logo jiného programu 
(Comedy Central). 

12-0-0 

34. RRTV/2018/878/loj: NICK TOONS_12.7.2018_12.00–22.00 hod._absence loga 
programu_podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., 
proč ve vysílání programu NICK TOONS dne 12. července 2018, v časovém úseku 12:00 
až 22:00 hodin, opakovaně absentuje logo programu po čas vysílání upoutávek na další 
program (např. v čase 0:40:57 až 0:41:52 hod od začátku poskytnutého záznamu). Logo 
je na obrazovce uvedeno pouze v průběhu vysílání pořadů, nikoliv mezi nimi.  

12-0-0 

35. RRTV/2018/910/rud: Miloslav Akrman/Informační kanál Hlinsko x AHP Video - 
VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Miloslava Akrmana, na 
základě jakých smluvních ujednání spolupracuje se společností AHP Video 
(Poděbradovo nám. 47, Hlinsko), a dále, jakým způsobem uplatňuje svoji redakční 
odpovědnost coby provozovatel televizního vysílání programu Informační kanál Hlinsko 
(licence udělená rozhodnutím Rady č. j. sve/2820/09, sp. zn. 2009/237/sve/AKR, ze dne 
7. dubna 2009), vzhledem k faktu, že dle údajů uvedených ve vysílání zajišťuje redakční 
práci společnost AHP Video.  

12-0-0 

36. RRTV/2018/909/rud: Miloslav Akrman/Informační kanál Hlinsko/Kaleidoskop/24.-
25.8.2018/00:00-24:00 hodin - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Miloslava Akrmana, 
IČ 11025247, sídlem Husova 14, Hlinsko, PSČ 53901, z jakého důvodu ve dnech 24. – 
25. srpna 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin do vysílání (vysílací smyčky) 
programu Informační kanál Hlinsko nezařazoval pořad Kaleidoskop, který má být dle 
platného znění licenčních podmínek programu (licence udělená rozhodnutím Rady č. j. 
sve/2820/09, sp. zn. 2009/237/sve/AKR, ze dne 7. dubna 2009) do vysílání smyčky 
zařazován každý týden.  

12-0-0 

-  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 Miloslava Akrmana, IČ 11025247, sídlem 
Husova 14, Hlinsko, PSČ 53901, o podání vysvětlení, jaký vliv na obsah a strukturu 
vysílání programu Informační kanál Hlinsko mají zástupci města Hlinsko, pokud 
provozovatel ve svém dopise ze dne 15. listopadu 2018, č.j. RRTV/19800/2018-rud, 



uvádí, že jej město Hlinsko požádalo o zveřejnění závažného oznámení ohledně kůrovce 
v lesích, přičemž provozovatel tomuto požadavku vyhověl a reportáž natočil a odvysílal, 
respektive o vysvětlení, jakým způsobem uplatňuje provozovatel svou redakční 
odpovědnost nad obsahem programu Informační kanál Hlinsko, když je současně vázán 
pokyny zástupců města Hlinsko. Pro podání vysvětlení stanovuje Rada lhůtu 30 dní ode 
dne doručení této žádosti.  

12-0-0 

37. RRTV/2018/992/rud: CABTEL mont ZLÍN, s.r.o./infokanály/24.-25.8.2018/00.00-24.00 
hodin/obchodní sdělení, rozlišování reklamy a inzerce - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele CABTEL mont ZLÍN, s.r.o., 
IČ 60696346, sídlem Školní 234, 763 15, Slušovice, jakým způsobem ve svém vysílání 
rozlišuje reklamu a inzerci a zda sdělení objevující se ve vysílání infokanálů Slopné, 
Prusinovice a Újezd u Valašských Klobouk ze dnů 24. a 25. srpna 2018 v časovém úseku 
od 00:00 do 24.00 hodin, tj. z období dvou dnů, propagující podnikatelské subjekty 
(Kadeřnictví Marie Kuželová, Eva, Bára, Z Veronika, Újezd p. Maňasová; Masérské 
služby Zdeňka Misařová; Zahradnické potřeby Plačkov; Kosmetika Bára, Radana; 
Hostinec u Maliňáků; Potraviny Alena Chalupová; Květiny Rosa art, s.r.o. Újezd a Prodej 
palivového dřeva a jeho samovýrobu s kontaktní osobou Františkem Němcem – Lesy pod 
Hostýnem, s.r.o.) byly zařazené do vysílání za úplatu či jinou protihodnotu.  

12-0-0 

38. RRTV/2018/888/kus: NOEL s.r.o. Infokanál Dubňany - redakční nezávislost - 
vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele NOEL, s.r.o., IČO 48908991, 
sídlem Na Pískách 3275/3, Hodonín, 695 01, na trojici následujících otázek: 1. Řídí se 
společnost NOEL, s. r. o., při produkci obsahů Infokanálu Dubňany nějakým usnesením 
či vyhláškou města Dubňany, resp. Rady města Dubňany? 2. Jakým způsobem 
společnost NOEL, s. r. o., uplatňuje redakční odpovědnost nad obsahem Infokanálu 
Dubňany? 3. Jak zajišťuje, aby se k divákovi dostávaly objektivní, vyvážené a názorově 
pluralitní informace? 

12-0-0 

39. RRTV/2018/991/rud: CABTEL mont ZLÍN, s.r.o./infokanály/24.-25.8.2018/00.00-24.00 
hodin/nedodání záznamů v odvysílané podobě - REAKCE NA UPOZORNĚNÍ 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele CABTEL mont ZLÍN, s.r.o., IČ 60696346, 
sídlem Školní 234, 763 15, Slušovice, na uložené upozornění na porušení § 32 odst. 1 
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo tím, že záznamy jím provozovaných 
infokanálů ze dnů 24. a 25. srpna 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24.00 hodin, tj. z 
období dvou dnů, dodané Radě pro účely monitoringu dne 17. 9. 2018 (č. j. 
RRTV/16881/2018-vra), nebyly záznamy v původní odvysílané podobě.  

12-0-0 

40. RRTV/2018/1056/loj: Hate speech Záhřeb 

-  Rada se seznámila se zprávou z konference "Addressing hate speech in the media: the 
role of regulatory authorities and the judiciary", která se konala 6. - 7. listopadu 2018 v 
Záhřebu. 

12-0-0 

41. RRTV/2018/1055/loj: Media reporting: facts, nothing but facts? 

-  Rada se seznámila se zprávou Evropské audiovizuální observatoře "Media reporting: 
facts, nothing but facts?“  

11-0-0 

42. RRTV/2018/1062/chr: František Stýblo/PPNA.cz/www.ppna.cz 

-  Rada se seznámila s analýzou služby umístěné na internetové adrese www.ppna.cz 
poskytovatele Františka Stýbla. 



12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá Františka Stýbla, IČ 126 20 432 sídlo Kbel 142, Benátky nad Jizerou, 
PSČ 294 71, podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámil poskytování 
audiovizuální mediální služby na vyžádání, umístěné na adrese 
http://styblopictures.cz/Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení 
výzvy. 

12-0-0 

43. RRTV/2018/1042/dol: Změny ve vysílání III. Q 2018 

-  Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za třetí 
čtvrtletí roku 2018. 

12-0-0 

44. RRTV/2018/1046/dut: AČRA - záštita na DIGIMEDIA 2019 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání schvaluje záštitu nad konferencí DIGIMEDIA 
2019.  

12-0-0 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


