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Tisková zpráva z 1. zasedání 2020, konaného dne 14. 1. 2020  

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 1. zasedání 
projednala 34 bodů programu. Vyhodnotila 32 stížností diváků a posluchačů, vydala šest 
upozornění na porušení zákona.  

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), 
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., 
IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
Fajn North Music (licence č.j. Ru/102/01) podle § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Fajn radio, neboť 
tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), 
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Radio Samson spol. s r.o., IČ: 
28010957, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
Like FM (licence sp.zn 2018/425/zab) podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rádio Západ, neboť tato 
změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

-  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 RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 
Praha o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu SIGNÁL RÁDIO (licence č.j.: Ru/173/99), a to 
o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve 
změně stanoviště, kmitočtu a výkonu Mělník 107 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada 
uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem 
Říčanská 2399/3, 10100 Praha souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu SIGNÁL 
RÁDIO (licence č.j.: Ru/173/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru 
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště, kmitočtu a výkonu Mělník 107 
MHz / 200 W na stanoviště Mělník město 1 99,9 MHz / 100 W, souřadnice 
WGS84: 14 29 41 / 50 20 16.  

-  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 RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 
Praha o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RÁDIO (licence č.j.: Ru/91/99), a 
to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve 
změně stanoviště kmitočtu Plzeň 102,1 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje 
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provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem 
Říčanská 2399/3, 10100 Praha souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
COUNTRY RÁDIO (licence č.j.: Ru/91/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a 
souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Plzeň 
102,1 MHz / 200 W na stanoviště Plzeň Bory 2 102,1 MHz / 200 W, souřadnice WGS84: 
13 22 21 / 49 43 19.  

-  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 RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 
Praha o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence sp. zn.: 2007/243/FIA), a 
to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve 
změně stanoviště kmitočtu Rychnov nad Kněžnou 107,6 MHz / 500 W, toto rozhodnutí: 
Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se 
sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Radio Beat (licence sp. zn.: 2007/243/FIA), a to o změně územního rozsahu vysílání a 
souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Rychnov nad 
Kněžnou 107,6 MHz / 500 W na stanoviště Rychnov nad Kněžnou 107,6 MHz / 400 W, 
souřadnice WGS84: 16 16 18 / 50 08 37. 

-  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 EVROPA 
2, spol. s r.o., IČ: 15891283 se sídlem Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2 o změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů Rádio Evropa 2 - Východní Čechy (licence Ru/256/99), a to o 
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve 
změně stanoviště kmitočtu Hoděšovice 99,5 MHz / 1 kW, toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283 se sídlem Wenzigova 1872/4, 12000 
Praha 2 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Evropa 2 - Východní 
Čechy (licence Ru/256/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru 
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Hoděšovice 99,5 MHz / 
1 kW na stanoviště Pardubice Opatovice II 99,5 MHz / 800 W, souřadnice WGS84: 15 47 
31 / 50 07 36. 

-  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 RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 
Praha o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence sp. zn.: 2011/1018/zab), 
a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve 
změně stanoviště kmitočtu Ostrava 90,4 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem 
Říčanská 2399/3, 10100 Praha souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio 
Beat (licence sp. zn.: 2011/1018/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru 
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Ostrava 90,4 MHz / 
100 W na stanoviště Ostrava Slezská Ostrava II 90,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS84: 
18 18 21 / 49 50 51. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d), § 21 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), 
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s.., IČ: 
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26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Hitrádio City 93.7 FM (licence č.j. Ru/183/97) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona 
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly 
k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních 
podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 

-  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.") v platném znění, a dle ustanovení § 66 odst. 1 a § 76 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád") vydává toto usnesení: Rada 
zastavuje řízení vedené se společností První rozhlasová s.r.o., IČ: 25643908, se sídlem 
Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, ve věci žádosti č.j. RRTV/15065/2019-
vra o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 
dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, spočívající v převodu podílu ve společnosti, neboť 
byla podána žádost zjevně právně nepřípustná. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s 
ustanovením § 12 odst. 10 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) vydala 
toto rozhodnutí: Rada odmítá žádost provozovatele RADIO PROGLAS, s. r. o., IČ: 
49435001, se sídlem Barvičova 666/85, PSČ 602 00 Brno, o prodloužení doby platnosti 
licence k provozování digitálního rozhlasového vysílání programu RADIO PROGLAS 
(licence sp. zn. 2013/916/bar/RAD, č.j. bar/5139/2013 ze dne 3.12.2013), neboť žádost 
nebyla podána v zákonné lhůtě. 

-  Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 
500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli 
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 
Vinohrady, 101 00 Praha 10, dobu platnosti licence sp.zn. 2013/834/zab k vysílání 
programu SIGNÁL RÁDIO PLZEŇ prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Plzeň - 
Doubravka 94,9 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.  

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli RADIO 
ZLÍN, spol. s r.o. (program Radio Zlín; Zlín 91,7 MHz) dne 30. prosince 2019, MAX LOYD, 
s.r.o. (program DANCE RADIO; Praha-Jinonice 102,9 MHz) dne 30. prosince 2019, Rádio 
Pálava s.r.o. (program RÁDIO JIH; Brno-Kohoutovice 105,1 MHz) dne 30. prosince 2019, 
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Chomutov 98,1 MHz) dne 30. prosince 2019, 
RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program KISS; Zlín 90,3 MHz) dne 30. 
prosince 2019 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio FM Crystal; Liberec 100,6 MHz) 
dne 30. prosince 2019. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele EVROPA 2, spol. s r.o. IČ: 15891283, 
doručeným Radě dne 12.12.2019, č.j.: RRTV/14678/2019-vra, spočívajícím v oznámení 
o výmazu dosavadního jednatele z obchodního rejstříku a vkladu notářského zápisu do 
sbírky listin obchodního rejstříku (změna společenské smlouvy) schválená rozhodnutím 
Rady ze dne 1.10.2019, sp.zn. 2019/578/blu., s oznámením provozovatele Active Radio 
a.s., IČ: 61058297, doručeným Radě dne 12.12.2019 pod č.j.: RRTV/14679/2019-vra, 
spočívajícím v oznámení výmazu dosavadního člena představenstva z obchodního 
rejstříku a vkladu notářského zápisu do sbírky listin obchodního rejstříku (změna stanov) 
schválená rozhodnutím Rady ze dne 3.9.2019, sp.zn. RRTV/2019/574/str., s oznámením 
provozovatele Frekvence 1, a.s. IČ: 49240226, doručeným Radě dne 12.12.2019 pod č.j.: 
RRTV/14677/2019-vra, spočívajícím v oznámení výmazu dosavadního člena 
představenstva z obchodního rejstříku a vkladu notářského zápisu do sbírky listin 
obchodního rejstříku (změna stanov) schválená rozhodnutím Rady ze dne 3.9.2019, 
sp.zn. RTV/2019/575/str., s oznámením provozovatele RADIO BONTON a.s. IČ: 
60192682, doručeným Radě dne 12.12.2019 pod č.j.: RRTV/14676/2019-vra, 
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spočívajícím v oznámení výmazu dosavadního člena představenstva z obchodního 
rejstříku a vkladu notářského zápisu do sbírky listin obchodního rejstříku (změna stanov) 
schválená rozhodnutím Rady ze dne 1.10.2019, sp.zn. 2019/577/blu, s oznámením 
provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 26765586, doručeným Radě dne 10.12.2019 , 
č.j.: RRTV/14597/2019-vra spočívajícím v oznámení technické překážky programu 
Hitrádio City (licence č.j.: Ru/116/04) dle přehledu v uvedeném oznámení. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 14. listopadu 2019, 
č.j. 15 A 113/2019-53 (č.j. RRTV/14726/2019-vra), kterým byla zamítnuta žaloba 
společnosti JOE Media, s.r.o. proti rozhodnutí Rady č.j. RRTV/9058/2019-str, sp. zn. 
RRTV/2018/161/zab ze dne 4. června 2019, kterým byla společnosti MEDIA BOHEMIA 
a.s. udělena licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se 
souborem technických parametrů Mokrá 89,2 MHz / 50 W pro program Hitrádio City do 
10. října 2025 a zamítnuta žádost společnosti JOE Media, s.r.o. 

-  Rada se seznámila s podnětem č.j. RRTV/9/2020-vra ve věci stížnosti na možné 
porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli TETA s.r.o., IČ: 47785781, se sídlem: Klíšská 
977/77, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zanikla dne 6. ledna 2020 podle ustanovení § 24 
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence ze dne 2. dubna 2002, č.j. Ru/94/02/1211, k 
provozování televizního vysílání programu INFOKANÁL TETA, šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů, na základě jeho žádosti doručené Radě dne 17. prosince 2019 pod 
čj. RRTV/15071/2019-vra. O této skutečnosti Rada vydává osvědčení dle § 154 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb. 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se 
sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zanikla ke dni 26. prosince 2019, dle 
§ 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání 
programu Paramount Karácsony, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů, udělená rozhodnutím sp. zn.: RRTV/2019/779/fia, č.j.: RRTV/14138/2019-fia, 
ze dne 3. prosince 2019, dle oznámení ze dne 17. prosince 2019, č.j.: RRTV/15084/2019-
vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává 
osvědčení. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a), § 59 odst. 1 až 2 zákona 
č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele převzatého vysílání CICO s.r.o.., IČO: 
7006039, se sídlem K Pivovaru 398, 251 67 Pyšely, na porušení zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že dle § 29 odst. 3 neoznámil Radě zahájení převzatého vysílání 
prostřednictvím webu www.loungetv.cz a rozšíření programové nabídky o programy 
neuvedené v přihlášce k registraci převzatého vysílání č. j. RRTV/12155/2018-fia, a 
stanovila provozovateli lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Emporia Style s.r.o., IČ: 081 22 458, 
se sídlem Palackého 70, 252 29 Dobřichovice, doručeným dne 9. prosince 2019, pod č.j.: 
RRTV/14600/2019-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu KLENOT TV dne 
10. prosince 2019, licence, č.j.: RRTV/13550/2019-smu (vysílače) a licence č.j.: 
RRTV/13549/2019-smu, ze dne 19. listopadu 2019 (družice). 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., 
IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, doručeným dne 
17. prosince 2019, pod č.j.: RRTV/15084/2019-vra, spočívajícím v zahájení vysílání 
programu Paramount Karácsony dne 24. prosince 2019, licence, č.j.: RRTV/14138/2019-
fia, ze dne 3. prosince 2019, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.  
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-  Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2019/512/kus provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu reklamy, respektive teleshoppingu Klenot TV, odvysílaného dne 28. dubna 2019 
od 11:21 hodin na programu KINO BARRANDOV. 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2019/681/kus provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu reklamy, respektive teleshoppingu Klenot TV, odvysílaného dne 28. dubna 2019 
od 11:21 hodin na programu KINO BARRANDOV. 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů a 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání doručenými od 9. prosince do 
20. prosince 2019: TV Nova s.r.o. / NOVA - Polední televizní noviny, příspěvek Vypínání 
pozemního vysílání DVB-T, 16. 12. 2019 v 18:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - 168 
hodin, příspěvek Vrtěti hladomorem, 1. 12. 2019 v 21:35 hod.; FTV Prima, spol. s. r.o. / 
Prima - Velké zprávy, příspěvek V paneláku na východě Slovenska explodoval plyn, 
6. 12. 2019 v 18:55 hod.; Robzone Int. s.r.o. / Prima - reklama RobZone, 25. 7. 2019 v 
07:22 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL - Těžká dřina, epizoda 15 (Kravín), 15. 
12. 2019 v 12:05 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL - COOLfeed (Socky), 6. 12. 
2019 v 18:05 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - Máme rádi Česko, 15. 12. 2019 v 
20:15 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA - Co na to Češi, nespecifikované vydání; ČESKÁ 
TELEVIZE / ČT1 - Události v regionech, příspěvek Biologická léčba lupénky, 9. 12. 2019 
v 18:00 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - Velké zprávy, příspěvek Kauza Čapí hnízdo 
se vrací na začátek, 4. 12. 2019 v 18:55 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 a ČT24 - Události, 
příspěvek Kdo vykradl drážďanskou klenotnici, 12. 12. 2019 v 19:00 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE / ČT1 a ČT24 - Události, příspěvek Ekonomický vývoj, 9. 12. 2019 v 19:00 
hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Otázky Václava Moravce, část 2, 9. 12. 2019 v 13:05 
hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Události, komentáře, příspěvek Spor o muslimské 
šátky, 6. 12. 2019 v 22:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Události v regionech, 
příspěvek Demonstrace proti premiéru Babišovi, 10. 12. 2019 v 18:00 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE / ČT2 - Šílený svět jaderné války, epizoda Jaderný Poker, 20. 11. 2019 v 11:45 
hod.; ČESKÁ TELEVIZE / iVysílání - Studio 6, absence části pořadu v archivu.  

-  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 náměstí 1078/5a, Praha 5, PSČ 152 00, 
o podání vysvětlení, z jakého důvodu v rámci zpravodajské relace Polední televizní 
noviny, odvysílané na programu NOVA dne 16. prosince 2019 od 12:00 hodin, odvysílal 
zpravodajský příspěvek (čtenou zprávu) informující o vypínání pozemního vysílání 
DVB - T, v rámci kterého diváky vybízel, aby přešli na vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů, satelitu nebo internetu, a neposkytl jim relevantní informace o možnosti 
přechodu na pozemní vysílání DVB-T2 prostřednictvím pořízení odpovídajícího 
technického zařízení, tj. televizoru či set-top-boxu tak, aby mohli na základě odvysílaného 
příspěvku nezávisle posoudit jednotlivé možnosti vyplývající ze změny standardu 
vysílání. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

-  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 Vrtěti hladomorem, odvysílané jako 
součást pořadu 168 hodin, dne 1. prosince 2019 od 21:35 hodin na programu ČT1, uvedl 
odkaz na článek s názvem V Brně na ZŠ Vejrostova propagují dětem lásku k islámu!, 
který věcně nesouvisel s tématem předmětné reportáže. Zatímco reportáž se zabývala 
kauzou projektu „Postavme se hladu“, odkazovaný článek pojednával o akci „Tolerance 
k náboženství se zaměřením na islám“. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní 
ode dne doručení této výzvy.  
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-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele 
FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, 
na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, že dne 6. prosince 2019 odvysílal od 18:55 hodin na programu Prima zpravodajskou 
relaci Velké zprávy, resp. reportáž s názvem V paneláku na východě Slovenska 
explodoval plyn, v rámci které zařadil záběry zachycující muže padajícího z balkonu 
hořícího domu. Záběry smrtícího pádu byly bez zjevné informační hodnoty odvysílány 
dvakrát za sebou, přičemž při opakování bylo využito záběrů zpomalených. Postavu 
padajícího muže redakce zvýraznila pomocí červeného kroužku. Taková práce s 
obrazovým materiálem je z hlediska zpravodajské hodnoty sdělení zcela samoúčelná, 
bulvarizující a dehumanizující. Provozovatel se tím dopustil porušení povinnosti 
bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo 
duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost. Rada stanovila lhůtu k 
nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele 
FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, 
na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, že dne 6. prosince 2019 odvysílal od 18:55 hodin na programu Prima zpravodajskou 
relaci Velké zprávy, resp. reportáž s názvem V paneláku na východě Slovenska 
explodoval plyn, v rámci které zařadil záběry zachycující muže padajícího z balkonu 
hořícího domu. Záběry smrtícího pádu byly odvysílány dvakrát za sebou, přičemž při 
opakování bylo využito záběrů zpomalených. Postavu padajícího muže redakce 
zvýraznila pomocí červeného kroužku. Zhlédnutí těchto autentických záběrů tragické 
smrti může traumatizovat dětské diváky a vyvolat v nich strach o sebe a své blízké, resp. 
strach z toho, že se mohou dostat do stejné situace jako obyvatelé domu v Prešově. Hrozí 
tak dopady na zdravý psychický vývoj dětí, u nichž může být podpořen vznik úzkostí či 
fobií. Provozovatel se tím dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 06:00 do 
22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní 
vývoj dětí a mladistvých. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

-  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 Biologická léčba lupénky, odvysílané 
jako součást zpravodajské relace Události v regionech, dne 9. prosince 2019 od 18:00 
hodin na programu ČT1, redaktorka uvedla, že „Jan Horváth se nakazil lupénkou v únoru 
letošního roku“, ačkoli lupénka patří mezi nepřenosná a nenakažlivá onemocnění. Výrok 
tak mohl v divácích evokovat mylný dojem, že lupénka je chorobou nakažlivou, resp. 
přenosnou. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizního vysílání doručenými 
od 26. prosince 2019 do 1. ledna 2020: AMC Networks Central Europe s. r. o. / Film+ –
Santa je úchyl!; Barrandov Televizní Studio a.s. / KINO BARRANDOV – Vtip za stovku; 
Česká spořitelna /reklama George; Česká televize / ČT1 a ČT24 – Otázky Václav 
Moravce, 10. listopadu 2019; Česká televize / Události, komentáře, 20. prosince 2019; 
TV Nova s.r.o. / Nova Cinema – Mentalista; Internet Mall, a.s. / reklama MALL.CZ; Mast-
Jaegermeister CZ / reklama Tullamore Dew; Česká televize / ČT1 a ČT24 – Otázky 
Václava Moravce; Česká televize / ČT24 – časomíra; Česká televize / ČT1 a ČT24 – 
Události – Nové pověsti české v satirickém komiksu; TV Nova s.r.o. / Nova Gold – Silvestr 
2000; BOIRON CZ, s.r.o. / reklama Oscillococcinum. 
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-  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 Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Praha 5, 
Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. i) 
zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Vtip za stovku dne 
25. prosince 2019 od 18:45 hodin na programu KINO BARRANDOV, který obsahoval dva 
vtipy, které svou domněle humornou složku čerpaly ze stereotypního předsudku, že pro 
příslušníky romského etnika je typické páchání trestné činnosti, resp. že Romové páchají 
trestnou činnost od útlého věku. Provozovatel tak porušil zákonnou povinnost 
nezařazovat do programů pořady, jež mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se 
etnických, náboženských nebo rasových menšin. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů 
od doručení upozornění. 

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje 
provozovatele TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 
5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť odvysíláním pořadu Mentalista dne 21. prosince 2019 od 7:30 hodin na programu 
Nova Cinema se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 
hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj 
dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad obsahoval pasáž detailně zobrazující 
dvě polonahá mrtvá těla muže a ženy ve vaně, která byla masivně postříkána krví 
pravděpodobně v důsledku intenzivního krvácení způsobeného řeznými či sečnými 
poraněními. Záběry mohly způsobit dětským divákům psychický otřes a stavy úzkosti. 
Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.  

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Prima MAX 
provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. ze dne 22. listopadu 2019, časového úseku od 
12.00 do 24.00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu WAR svět válek 
provozovatele CS filmová, s.r.o. ze dne 21. 10. 2019 od 12:00 do 24:00 hod. 

-  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 
CS filmová, s.r.o., IČ 07380631, se sídlem Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00, 
Praha - Nové Město, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 
odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., ukládající provozovatelům povinnost poskytnout 
divákům programu WAR svět válek (od 1. 12. 2019 CS History) snadný, přímý a trvalý 
přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je 
Rada. Na webu https://wartv.cz/ byla nalezena pouze věta, že „orgánem dohledu nad 
poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a 
televizní vysílání“. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této 
výzvy. 

-  Rada se seznámila s odpovědí šiřitele reklamy, že Barrandov Televizní Studio a.s., 
IČ 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, na žádost Rady 
o sdělení údajů o osobě, která si u něj objednala šíření reklamy s motivem „Audisin“ 
odvysílané dne 5. srpna 2019 v čase 12:53:05 hodin byl na programu Televize Barrandov, 
respektive o sdělení osoby zadavatele a zpracovatele předmětné reklamy.  

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 
Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
č. 40/1995 Sb.), a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá 
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objednatele reklamy, společnost ProductMedia s.r.o., IČO: 24803812, se sídlem Praha 9 
- Vysočany, Za Lidovým domem 86/2, PSČ 190 00, o podání vysvětlení, na jakém principu 
funguje zesilovač Audisin propagovaný v reklamním spotu s motivem „Audisin“ 
odvysílaném dne 5. srpna 2019 v čase od 12:53:05 hodin na programu Televize 
Barrandov, a jaký je způsob jeho používání, dále o vysvětlení, respektive doložení 
pravdivosti v reklamě uváděných tvrzení, že nabízený přístroj „zesiluje lidskou řeč“ a 
„eliminuje zbytečný hluk“, a dále o vysvětlení v reklamě uváděné informace „Poplatek za 
připojení dle ceníku provozovatele“, tedy zda se daný poplatek vztahuje ke službě 
zesilovače, či k ceně za telefonické spojení apod. Rada stanovila lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele České Radiokomunikace 
a.s., IČ 247 38 875, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, jakým 
způsobem dne 1. listopadu 2019 umožnil divákům programu Nalaďte se na DVB-T2 
snadný, přímý a trvalý přístup k údajům a informacím podle ustanovení § 32 odst. 7 písm. 
a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., ukládajícího provozovatelům povinnost poskytnout 
divákům 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. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele České Radiokomunikace 
a.s., IČ 247 38 875, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, z jakého 
důvodu neobsahovalo vysílání programu Nalaďte se na DVB-T2 dne 1. listopadu 2019 v 
časovém úseku 13:00-21:00 hodin názorný návod pro diváky, jehož text by byl vysílán 
podle přesné typografiky (včetně doprovodu mluveného slova), vhodný rovněž jako 
základní informace pro diváky se sluchovým a zrakovým postižením, jak je zakotveno v 
licenčních podmínkách daného programu. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele České Radiokomunikace a.s., 
IČ 247 38 875, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, na upozornění 
na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil 
tím, že ve vysílání programu Nalaďte se na DVB-T2 dne 1. listopadu 2019 v čase od 
13:00 hodin do 21:00 hodin neuvedl označení televizního programu (logo), jež je 
provozovatel povinen uvádět v televizním vysílání s výjimkou vysílání reklamy a 
teleshoppingu. 

-  Rada se seznámila s usnesením Městského soudu v Praze č. j. 3A 180/2019 - 2 ze dne 
12. prosince 2019, kterým bylo zastaveno řízení ve věci žaloby společnosti JANKAR 
PROFI, s.r.o., proti rozhodnutí Rady ze dne 14. 8. 2019 č. j. RRTV/9953/2019-had, kterým 
byla uložena pokuta ve výši 80 000 Kč 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, zadáním obchodního 
sdělení/teleshoppingu s motivem „medicinka.cz/ženšen“ propagujícího doplněk stravy 
Červený ženšen (Bojdův ženšen), které bylo odvysíláno dne 31. prosince 2018 v čase 
15:39 hodin na programu BARRANDOV KRIMI. 

 

 

V Praze dne 16. 1. 2020 

Ing. arch. Václav Mencl 

místopředseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


