
 

 

ze 4. zasedání Rady, 
konaného dne 

         8. 3. 2022 
 
 

Jedn. identifikátor 465878-RRTV 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 4. zasedání projednala 30 bodů 

programu. Vyhodnotila 25 stížností diváků a posluchačů, vydala dvě upozornění na porušení 

zákona.  

Rada na svém 4. zasedání udělila tři licence k provozování televizního vysílání, a to právnické 

osobě Roma TV, z.s., k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních 

přenosových systémů pro program Roma TV; licenci TV Star, z.s. k provozování televizního 

vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů pro program TV Star a licenci 

společnosti Viacom CBS Networks International Czech s.r.o. k provozování televizního vysílání 

šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů pro program MTV Flanders. 

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-   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 Rajmont s.r.o., IČ: 

27472116, I. Olbrachta 506/6, 500 02 Hradec Králové, o změnu skutečností uvedených v žádosti 

o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dechovka, (licence sp. zn.: 

2020/776/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 

spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Davle 1260 kHz / 5 kW, toto rozhodnutí: Rada 

uděluje provozovateli Rajmont s.r.o., IČ: 27472116, I. Olbrachta 506/6, 500 02 Hradec Králové, 

souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 

prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dechovka, (licence sp. zn.: 2020/776/zab), a to o změně 

územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a 

výkonu kmitočtu Davle 1260 kHz / 5 kW na stanoviště Líbeznice 1260 kHz / 10 kW, souřadnice 

WGS 84: 14 28 54 / 50 11 08.  

-   Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli RADIO ZLÍN, 

spol. s r.o. (program Hitrádio Zlín; Zlín 91,7 MHz) dne 22. února 2022, MEDIA BOHEMIA a.s. 

(program Rádio BLANÍK; Ostrava 93,7 MHz) dne 22. února 2022, Frekvence 1, a.s. (program 

FREKVENCE 1; České Budějovice 94,1 MHz) dne 22. února 2022, Rádio Student, s.r.o. (program 

Free Rádio;  Brno-Kohoutovice 107,0 MHz) dne 22. února 2022, RADIO UNITED 

BROADCASTING s. r. o. (program Radio Beat; Hradec Králové 94,9 MHz) dne 22. února 2022 a 

RKR s.r.o. (program CLASSIC PRAHA; Praha 98,7 MHz) dne 22. února 2022. 

-   Rada se seznámila se stížností č.j. RRTV/2325/2022-vra ohledně toho, že ČRo a ČT měly 

údajně v rámci svého vysílání podávat nevyváženou informaci v rozhovorech s biochemikem 

Janem Konvalinkou. Rada se seznámila s podnětem č.j. RRTV/2384/2022-vra ve věci možného 

porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ke kterému mělo dojít odvysíláním klipu 

propagujícího očkování proti nemoci COVID-19 třetí dávkou.  Rada se seznámila s podnětem č.j. 

RRTV/2351/2022-vra ve věci možného porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona 

č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. 
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Rada se seznámila s podnětem č.j. RRTV/1542/2022-vra ve věci možného porušení ustanovení 

§ 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a 

o změně dalších zákonů. 

-   Rada žádá provozovatele Český rozhlas, IČ 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 12 099 

Praha 2, o vysvětlení, proč v rámci vysílání programu ČRo Brno v pořadu Srdcovky Zdeňka Junáka 

došlo dne 6. ledna 2022 v čase od 09:09 k propagaci Autoservisu Ivan Otřísal, kdy by se mohlo 

jednat o porušení ustanovení k porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, dle kterého je 

provozovatel vysílání povinen nezařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení. 

-   Rada žádá provozovatele Český rozhlas, IČ 45245053, se sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 99 

Praha 2, o vysvětlení, proč v rámci vysílání programu ČRo Brno v pořadu Apetýt dne 12. listopadu 

2011 došlo k propagaci společnosti Columna centrum s.r.o., kdy by se mohlo jednat o porušení 

ustanovení k porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, dle kterého je provozovatel vysílání 

povinen nezařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-   Rada uděluje právnické osobě Roma TV, z.s., IČ: 11769611, se sídlem Útulná 1519/5, 100 00 

Praha 10, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání 

šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: 

Roma TV; základní programová specifikace: Všeobecně zábavní a informační program zaměřený 

na romské etnikum; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být 

vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; 

Identifikace přenosového systému: vysílání: dálkový přístup-internet, Informace o přístupu k 

vysílání: www.romatv.cz; v rozsahu dle žádosti č.j. RRTV/140308/2021-vra  doručené dne 

15. listopadu 2021 a jejího doplnění doručeného dne 28. ledna 2022 č.j. RRTV/1929/2022-vra. 

-   Rada uděluje právnické osobě TV Star, z.s., IČ: 11769611, se sídlem Útulná 1519/5, 100 00 

Praha 10, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání 

šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: 

TV Star; základní programová specifikace: Všeobecně zábavní a informační televizní program; 

časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo 

převážně směrováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; Identifikace přenosového 

systému: dálkový přístup-internet; Informace o přístupu k vysílání: www.tv-star.cz; v rozsahu dle 

žádosti č.j. RRTV/14306/2021-vra doručené dne 15. listopadu 2021 a jejího doplnění doručeného 

dne 21. ledna 2022, č.j. RRTV/1722/2022-vra a č.j. RRTV/1928/2022-vra doručeného dne 

28. ledna 2022. 

-   Rada uděluje právnické osobě Viacom CBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438, 

se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle ustanovení § 25 zákona  č. 231/2001 

Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 

systémů na 12 let; označení (název) programu: MTV Flanders; základní programová specifikace: 

Všeobecně zábavní a hudební televizní program pro mládež zaměřený na americkou zábavní 

produkci a mimoevropskou hudební produkci; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, 

na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Flandry (část Belgie obývaná 

nizozemsky mluvící komunitou);  hlavní jazyk vysílání: nizozemština; Identifikace přenosového 

systému: neveřejné vyhrazené optické připojení využívající rozhraní ASI, Informace o přístupu k 

vysílání: Na základě smluv s provozovateli převzatého vysílání, a to prostřednictvím set-top-boxů 

nebo jiných obdobných zařízení či aplikací instalovaných na přijímacích zařízeních; v rozsahu dle 

žádosti č.j. RRTV/2036/2022-vra doručené dne 1. února 2022.  
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-   Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Belgie, na jehož území bude 

televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno, o udělení licence společnosti Viacom CBS 

Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 

Praha 1, k televiznímu vysílání programu MTV Flanders, šířenému  prostřednictvím zvláštních 

přenosových systémů se základní programovou specifikací: Všeobecně zábavní a hudební 

televizní program pro mládež zaměřený na americkou zábavní produkci a mimoevropskou hudební 

produkci. 

-   Rada uděluje provozovateli, společnosti FILM EUROPE, s.r.o., IČ: 289 22 921, se sídlem V jámě 

699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, 

sp. zn.: 2009/787/FIA/FIL, č. j.: fia/6524/09, ze dne 25. srpna 2009, ve znění pozdějších změn, 

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

podmínek; b) ve vyjmutí programového schématu Film Europe + , který byl nedílnou součástí 

rozhodnutí o udělení licence, sp. zn.: 2009/787/FIA/FIL, č. j.: fia/6524/09, ze dne 25. srpna 2009; 

c) v rozšíření šíření vysílání programu o kabelové systémy s územním rozsahem vysílání: Česká 

republika, katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 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, v rozsahu žádosti ze dne 21. února 2022, č. j.: RRTV/2988/2022-vra.  

-   Rada konstatuje, že provozovateli iDST, s.r.o., IČ 255 55 855, se sídlem Záviškova 428/3, 594 

01 Velké Meziříčí, zanikla dne 24. listopadu 2021 podle § 24, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 

licence k provozování televizního vysílání programu INFOKANÁL pro katastrální území Měřín a 

Nárameč šířeného prostřednictvím kabelových systémů, udělená rozhodnutím č.j. 

2009/964/sve/IDS, spis. zn.: sve/138/2009, ze dne 3. listopadu 2009. O této skutečnosti vydává 

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

-   Rada konstatuje, že provozovateli Pavlovi Kalistovi, IČ 641 81 871, bytem Klatovy, Radinovy 39, 

PS Č 339 01, zanikla dne 19. ledna 2022 podle § 24, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., licence k 

provozování televizního vysílání programu FILMpro šířeného prostřednictvím kabelových systémů, 

udělená rozhodnutím č.j. 2009/1249/sve/Kal, spis. zn.: sve/109/2010, ze dne 5. ledna 2010. O této 

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

-   Rada konstatuje, že provozovateli TELEVIZE HBin, družstvo, IČ 259 18 133, se sídlem 

B. Kobzinové 2020, 580 01 Havlíčkův Brod, zanikla dne 24. listopadu 2021 podle § 24, písm. a) 

zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu TELEVIZE HBin 

šířeného prostřednictvím kabelových systémů, udělená rozhodnutím č.j.  2009/1144/sve/TVE, spis. 

zn.: sve/139/2009, ze dne 3. listopadu 2009. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení podle 

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

-   Rada konstatuje, že provozovateli Petrovi Uhrovi, IČ 675 49 799, bytem Břeclav, J. Palacha 

2522/34, PSČ 690 02, zanikla dne 17. srpna 2021 podle § 24, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 

licence k provozování televizního vysílání programu Informační kanál obce Kostice šířeného 

prostřednictvím kabelových systémů, udělená rozhodnutím č.j.  2009/531 sve.-UHE, spis. zn.:  

sve/5474/09, ze dne 28. července 2009. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení podle § 154 a 

násl., zákona č. 500/2004 Sb. 

-   Rada se seznámila s žádostí provozovatele goNET s.r.o., IČ 268 22 580, se sídlem Úprkova 

1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava, ze dne 16. února 2022, č.j. RRTV/2447/2022-vra, o prodloužení lhůty 

pro odstranění vad oznámení a žádosti o změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci č.j. 

RRTV/1053/2016-zem, spis. zn.: 2016/158/zem/goN, ze dne 5. dubna 2016, spočívající ve změně 

programové nabídky v rozsahu podání doručeného dne 19. ledna 2022 pod č.j. RRTV/1654/2022-

vra. 

-   Rada v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., prodlužuje provozovateli 

goNET s.r.o., IČ 268 22 580, se sídlem Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava, lhůtu pro odstranění 
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vad oznámení a žádosti o změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci, č.j. 

RRTV/1053/2016-zem, spis. zn.: 2016/158/zem/goN, ze dne 5. dubna 2016, doručené dne 

19. ledna 2022 pod č.j. RRTV/1654/2022-vra, a to o 30 dní ode dne doručení usnesení o 

prodloužení lhůty, v rozsahu podání doručeného dne 16. února 2022 pod č.j. RRTV/2447/2022-

vra. 

-   Rada zastavuje podle § 66 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., řízení o registraci 

převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, zahájené podle 

§ 28 zákona č.  231/2001 Sb., doručením přihlášky k registraci společnosti gonet.tv s.r.o., IČ: 

116 42 467, se sídlem Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava, dne 31. ledna 2022, č. j.: 

RRTV/2010/2022-vra, neboť žadatel vzal svoji žádost podáním č. j.: RRTV/2925/2022-vra, 

doručeným dne 17. února 2022, zpět. 

-   Správní poplatek ve výši 90 000,- Kč, uhrazený dne 9. února 2022, pod VS: 2022157 společností 

gonet.tv s.r.o., IČ: 116 42 467, se sídlem Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava, za přijetí přihlášky 

k provozování převzatého vysílání, ze dne 31. ledna 2022, č. j.: RRTV/2010/2022-vra, se nevrací, 

neboť nebyl dán žádný ze zákonem stanovených důvodů vrácení správního poplatku. 

-   Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými od 

11. do 24. února 2022: FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - PP v pořadu Nový den, 10. 2. 2022 od 7:00 

hod; Česká televize / ČT1 - Reportéři ČT - Hora peněz, 13. 9. 2021 od 21:17 hod; Hora peněz II., 

10. 1. 2022 od 21:19 hod; Česká televize / ČT1 - Polopatě, 13. 2. 2022 od 8:51 hod, 20. 2. 2022 

od 8:53 hod; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - PP v pořadu Nový den, 17. 2. 2022 od 7:00 hod; 

Česká televize - informování o covidu-19 (4 podání); Česká televize / ČT2 - Polosvět nájemných 

vrahů, 8. 2. 2022 od 17:14 hod; Česká televize - HbbTV; Česká televize / ČT sport - Hokej: ČR - 

Švýcarsko, 11. 2. 2022 od 9:32 hod; Česká televize - zpravodajství; Česká televize - zpravodajství 

o rusko-ukrajinském konfliktu; Česká televize / ČT1, ČT24 - Události - Střety v Donbasu a obavy o 

další vývoj, 18. 2. 2022 od 19:00 hod (2 podání); FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - Krimi zprávy, 

29. 1. 2022 od 19:43 hod, 31. 1. 2022 od 19:43 hod; Česká televize / ČT24 - Zprávy v 10 - Protesty 

proti epidemickým opatřením, 6. 2. 2022 od 10:06 hod; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - upoutávka 

na pořad VIP vraždy, 19. 2. 2022 od 7:14 hod; Televizní reklama na Modafen (2 podání); 

ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. / Comedy Central Hungary - reklama ve Family 

Guy. 

-   Rada vyzývá provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 

620/3, Praha, PSČ 186 00, jakožto provozovatele programu AMC CHANNEL HUNGARY, 

směřovaného na území Maďarska, a vysílaného na základě rozhodnutí Rady ze dne 3. ledna 2012 

o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice (č. j. 

FIA/3744/2014, spis. zn. 2014/971/FIA/AMC) a programu FILM CAFE, směřovaného na území 

Maďarska, a vysílaného na základě rozhodnutí Rady ze dne 3. ledna 2012 o udělení licence k 

provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice (č. j. FIA/76/2012, spis. zn. 

2011/1052/FIA/Che), k dodržování přísnějších pravidel obecného veřejného zájmu formulovaných 

právním řádem Maďarska, konkrétně ve věci zařazování maďarských symbolů věkové klasifikace, 

k čemuž nedošlo v souvislosti s odvysíláním pořadů 1) Solomon Kane ve dnech 22. října 2021 od 

19:09 hodin a 23. října 2021 od 15:18 hodin na programu AMC CHANNEL HUNGARY, 2) Madarak 

(The Birds) ve dnech 17. října 2021 od 10:05 hodin a 19. října 2021 od 18:35 hodin na programu 

FILM CAFE, 3) Látlak (I Still See You) dne 18. října 2021 od 19:10 hodin na programu FILM CAFE, 

4) Pokoli édenkert (A Perfect Gateway) dne 30. října 2021 od 19:12 hodin na programu FILM 

CAFE. 

-   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 AMC Networks Central 

Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00, na porušení ustanovení 



 

5 

 

§ 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 17. října 2021 

od 10:05 hodin a 19. října 2021 od 18:35 hodin odvysílal na programu FILM CAFE pořad Madarak 

(The Birds). Snímek hororového žánru byl vystavěn na stále rostoucím pocitu napětí, nervozity a 

strachu, kdy původně drobné incidenty postupně gradovaly až v boj o život. Násilné scény, 

soustředěné do druhé poloviny filmu, zobrazovaly situace, kdy hejna ptáků terorizovala 

obyvatelstvo přímořského městečka. Film obsahoval několik explicitních záběrů napadených, 

umírajících nebo již zabitých lidí, kteří utrpěli zranění způsobená ptačími útoky, včetně zřetelných 

záběrů zohaveného lidského těla. Film byl odvysílán v čase, kdy mohou být u obrazovky děti i bez 

přímého dohledu rodičů. Snímek mohl v dětských divácích vyvolat silné pocity strachu a ohrožení, 

a způsobit např. i trvalejší stavy úzkostí či poruchy spánku, a ohrozit tak jejich psychický vývoj. 

Provozovatel se tak odvysíláním pořadu 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. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne 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 AMC Networks Central 

Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00, na porušení ustanovení 

§ 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 30. října 2021 od 

19:12 hodin odvysílal na programu FILM CAFE pořad Pokoli édenkert (A Perfect Gateway). Film 

spadající do žánru thrilleru zachycoval atmosféru eskalujícího napětí a stoupající míry úzkosti a 

podezíravosti mezi turisty v odlehlé oblasti Havajských ostrovů. Závěrečná část filmu 

představovala de facto permanentní brutální boj o život, kdy se dvojice psychopatických sériových 

vrahů pokoušela zavraždit mladý partnerský pár. Snímek obsahoval explicitní násilné scény, ve 

kterých vrazi na své oběti útočili střelnými zbraněmi i noži. Snímek zachycoval také několik 

naturalistických náběrů utrpěných zranění. Film byl odvysílán v čase, kdy mohou být u obrazovky 

děti i bez přímého dohledu rodičů. Snímek mohl v dětských divácích vyvolat silné pocity strachu a 

ohrožení, a způsobit např. i trvalejší stavy úzkostí či poruchy spánku, případně snížit citlivost 

dětských diváků k projevům násilí, a ohrozit tak jejich psychický vývoj. Provozovatel se tak 

odvysíláním pořadu 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. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

-   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 FTV Prima spol. s r.o., IČ: 

48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o podání vysvětlení k pořadu 

Nový den, odvysílanému dne 10. 2. 2022 od 7:00 hodin na programu Prima, jaký produkt a za 

jakých podmínek byl v relaci označené symbolem PP umístěn. Rada stanovuje lhůtu k podání 

vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-   Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

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

č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 00027383, 

sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70,  o podání vysvětlení k příspěvkům Hora peněz a Hora 

peněz II., odvysílaným v pořadu Reportéři ČT, 13. září 2021 od 21:17 hodin a 10. ledna 2022 od 

21:19 hodin na programu ČT1, z jakých informací autoři reportáží vycházeli, když Daniela 

Křetínského označili za člověka, který ovládá společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

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

-   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 



 

6 

 

č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 00027383, 

sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení k obsahu pořadu Polopatě, který byl 

odvysílán 20. února 2022 od 8:53 hodin na programu ČT1, na základě jakého smluvního ujednání 

byly v pořadu prezentovány produkty značky Alukov, konkrétně jejich bioklimatické pergoly. Rada 

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

-   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 FTV Prima spol. s r.o., IČ: 

48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o podání vysvětlení k pořadu 

Nový den, odvysílanému dne 17. 2. 2022 od 7:00 hodin na programu Prima, jaký produkt a za 

jakých podmínek byl v relaci označené symbolem PP umístěn. Rada stanovuje lhůtu k podání 

vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  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 FTV Prima spol. s r.o., IČ: 

48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o podání vysvětlení, z jakého 

důvodu zařadil dne 19. února 2022 v 7:14 hodin na programu Prima po dětském kresleném seriálu 

Bolek a Lolek upoutávku na pořad VIP vraždy, obsahující záběr oběti násilného trestného činu. 

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

-   Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu TV BRNO 1 provozovatele Brno TV, s.r.o. 

dne 11. února 2022 v úseku od 10:00 do 22:00 hodin. 

-   Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Nova Sport 3 provozovatele 

TV Nova, s.r.o. ze dne 12. února 2022 od 10:00 do 22:00 hod. 

-   Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Televizní informační kanál Bohumín 

(TIK) provozovatele Marka Spáčila ze dnů 10. a 11. ledna 2022 od 00:00 do 24:00 hod. 

-   Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Televize Fonka (TVF) provozovatele Nataša 

Pštrossová Videostudio Fonka z období 10. - 11. ledna 2022. 

-   Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Bučovický region 

provozovatele Miroslav Smejkal z období 10. - 11. ledna 2022. 

-   Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu CMS TV provozovatele 

Petra Horáka ze dnů 19. a 20.října 2021. 

-   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 Petra Horáka, bytem Purkyňova 25, Svitavy, 

PSČ 568 02, o podání vysvětlení, z jakého důvodu má záznam vysílání programu CMS TV ze dne 

19. října 2021 zaslaný na žádost Rady č. j. RRTV/13432/2021-bur stopáž pouze 23 hod. 55 min. 

53 s. a též z jakého důvodu provozovatel nezaslal v souladu s žádostí informace, ze kterých by 

bylo patrno, co je obsahem každého jednotlivého záznamu. Rada stanovuje lhůtu pro podání 

vysvětlení 30 dní ode dne doručení předmětné žádosti. 

-   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 Petra Horáka, bytem Purkyňova 25, Svitavy, 

PSČ 568 02, o podání vysvětlení, z jakého důvodu neuváděl v některých částech vysílání 
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televizního programu CMS TV ve dnech 19. a 20. října 2021 označení televizního programu (logo). 

Rada stanovuje lhůtu pro podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení předmětné žádosti. 

-   Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., č.j. 

RRTV/2449/2022-vra, na základě jakého smluvního ujednání byl propagován časopis Sedmička v 

rámci pořadu VIP svět, který byl odvysílaný dne 13. listopadu 2021 od 20:05 hodin na programu 

Televize Barrandov. 

-   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 VIP svět dne 13. listopadu 2021 od 20:05 

hod. na programu Televize Barrandov, že věc odkládá. 

-   Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FILM EUROPE, s.r.o., jakým 

způsobem dne 20. října 2021 dodržoval licenční podmínky programu Film Europe +, respektive 

znění dalších programových podmínek, dle nichž má program vysílat kinematografické hrané filmy 

české a slovenské produkce a všechny filmy mají být uváděny v české, případně slovenské 

jazykové verzi, jestliže značná část filmů v odpoledním, večerním a nočním vysílání uvedeného 

dne byla zahraniční provenience a byla vysílána v původním znění s titulky.  

-   Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele služby T-Mobile Czech Republic a.s., 

sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00, Praha 4, k šíření titulků pro osoby se sluchovým postižením, 

resp. s vysvětlením, zda důsledně šíří titulky pro osoby se sluchovým postižením prostřednictvím 

digitálního i satelitního vysílání všech televizních programů, které tuto službu divákům poskytují.  

-   Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) 

zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) 

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

možného přestupku spáchaného v souvislosti s šířením titulků prostřednictvím poskytovatele 

služby -TMobile Czech Republic a.s., že věc odkládá. 

-   Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Stanice O, a.s., IČ 26509911, sídlem 

Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, o ve věci odvysílání pořadu Óčko trendy dne 29. října 

2021 od 14:00 hodin na programu O („Óčko“), respektive s vysvětlením, z jakého důvodu nebyl 

tento pořad v souladu se zněním § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., na konci označen jako 

pořad obsahující umístění produktu, pakliže toto umístění obsahoval, respektive z jakého důvodu 

byl jako pořad obsahující umístění produktu označen na svém začátku a po přerušení reklamou, 

pakliže umístění produktu neobsahoval.  

-   Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 344/2020-38 ze dne 

18. února 2022, kterým byla zamítnuta kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze 

ze dne 14. 9. 2020, č. j. 5 A 113/2017 -41, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 9. 5. 2017, 

č. j. RRTV/8094/2017-had, sp. zn. 2016/963/had/HER, jímž byla uložena pokuta ve výši 50 000 Kč 

společnosti HERO CZECH s.r.o., za porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 

Sb., dle čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, k čemuž mělo dojít zadáním 

obchodního sdělení Sunar, které bylo odvysíláno dne 6. září 2016 na programu Prima COOL v 

19:15:32 hodin. 

-   Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona 

č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a 

podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich, vydala dne 8. března 2022 toto usnesení: Rada zastavuje se zadavatelem reklamy, 

společností HERO CZECH s.r.o., IČ: 27114121, se sídlem Praha 5, Radlická 751/113e, PSČ 

15000, řízení o přestupku pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 
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1 písm. c) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterého se měl dopustit zadáním obchodního 

sdělení Sunar, které bylo odvysíláno dne 6. září 2016 na programu Prima COOL v 19:15:32 hodin, 

neboť skutek, o němž se vede řízení, není přestupkem. 

 

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 

-   Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona 

č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 

odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení 

poskytovatele ANTIK Telecom s.r.o., IČ 24823341, doručeného Radě dne 13. ledna 2022, toto 

potvrzení: Poskytovatel ANTIK Telecom s.r.o., IČ 24823341, se sídlem Tovární č. 1112, Chrudim 

IV, 537 01, Chrudim, byl dne 22. března 2022 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních 

mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o 

audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je 

poskytována ode dne 1. února 2022 pod názvem ANTIK TV a je poskytována prostřednictvím 

služeb Google Play a Appstore.  

 

OSTATNÍ 

-   Rada schvaluje záštitu nad konferencí DIGIMEDIA 2022. 

-   Rada se seznámila s obsahem korespondence od National Electronic Mass Media Council  (JID 

463105-RRTV), od National Broadcasting Council of Poland (JID 463088-RRTV) a National 

Council of Ukraine on Television and Radio Broadcasting  (JID 463322-RRTV). 

 

 

 

V Praze dne 10. 3. 2022 

 

Ing. arch. Václav Mencl 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 
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