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Tisková zpráva ze 7. zasedání 2021, konaného dne 13. 4. 2021 

 

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 7. zasedání 
projednala 50 bodů programu. Vyhodnotila 62 stížností diváků a posluchačů, vydala 26 
upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho řízení přestupku.  
Rada uložila napomenutí společnosti Jaromír Soukup Shop, s.r.o. za spáchání přestupku 
porušením ustanovení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním 
reklamy, respektive teleshoppingu „Soukup shop“ nabízejícího produkty ZDROVIT 
MUSCOAKTIV RAPID, Forfemina, Zdrovit MaxiMag cardio, Zdrovit MaxiMag hořčík, 
Acerola Plus Star a Detritin kids, odvysílaného 16. června 2020 v čase 14:20 hodin na 
programu Televize Barrandov, neboť v předmětném obchodním sdělení není uveden 
povinný text doplněk stravy. 
Rada na svém 7. zasedání udělila dvě licence k provozování vysílání, a to jednu licenci 
společnosti Hamco s.r.o. k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
se souborem technických parametrů Olomouc Slavonín 2 92,0 MHz / 50 W pro program 
Radio Metropole a licenci Městu Volary k provozování místního televizního vysílání 
programu TV Volary šířeného prostřednictvím kabelových systémů. 
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 
 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-   Rada udělila společnosti Hamco s.r.o., podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 

provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem 

technických parametrů Olomouc Slavonín 2 92,0 MHz / 50 W pro program Radio 

Metropole na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025 a zamítá žádost druhého 

účastníka. 

-   Rada na základě ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

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

„zákon č. 231/2001 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) a ustanovení § 76 

zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 

Sb.“), vydala dne 13. 4. 2021 toto usnesení: Správní řízení ve věci žádosti společnosti 

RadioZET s.r.o., IČ: 25616803, se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2 o udělení 

souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu ZET (licence č.j.: 

Ru/193/98/1381), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 

parametrů spočívající ve změnách stanovišť kmitočtů Karlovy Vary 94,7 MHz / 200 W, 

Olomouc 105,6 MHz / 500 W, Zlín 93,9 MHz / 500 W, vedené podle § 21 odst. 1 písm. b) 

zákona č. 231/2001 Sb., se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. zastavuje, 

neboť žadatel vzal svou žádost zpět. 

-   Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a odst. 

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

dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 

a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon 

č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Radio Contact 

Liberec spol. s r.o., IČ: 148 66 285, se sídlem Na Okruhu 872/10, PSČ 460 01 Liberec, 

souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 231/2001 

Sb., spočívající v převodu obchodních podílů ve společnosti žadatele ve výši 100 % ze 

stávajících společníků žadatele na společnost MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586, 

neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 
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-   Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 

vysílačů se soubory technických parametrů Broumov 87,6 MHz / 50 W, souřadnice 

stanoviště WGS 84: 16 19 52 / 50 35 15, Trutnov 87,6 MHz /100 W, souřadnice stanoviště 

WGS 84: 15 54 26 / 50 33 23, Náchod 87,6 MHz / 50 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 

16 10 02 / 50 24 55, Mladá Boleslav 87,6 MHz / 100 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 

14 54 47 / 50 25 26, Jičín 87,6 MHz /100 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 15 21 36 / 

50 26 07, Liberec 87,6 MHz / 200 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 15 03 17 / 50 46 57 

se lhůtou pro doručení žádostí do 14. května 2021. 

-   Rada se seznámila s analýzou programu EXPRES FM provozovatele  4S Production, 

a.s. ze dne 9. 3. 2021 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se 

zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními 

podmínkami. 

-   Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 

MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rock Radio; Ústí nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz) dne 

25. března 2021, Rádio Pálava s.r.o. (program RÁDIO JIH; Brno-Kohoutovice 105,1 MHz) 

dne 25. března 2021, LONDA spol. s r. o. (program RÁDIO IMPULS; Liberec 92,1 MHz) 

dne 25. března 2021, Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; České Budějovice 94,1 

MHz) dne 25. března 2021, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; Ostrava 93,7 

MHz) dne 25. března 2021 a RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program 

COUNTRY RADIO; Praha 89,5 MHz) dne 25. března 2021. 

-   Rada se seznámila s oznámením provozovatele JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se 

sídlem Branišovská 187/16, Praha 4, PSČ 14300, doručeným Radě dne  22.03.2021,  č.j.:  

RRTV/4352/2021-vra spočívajícím v oznámení o zahájení vysílání dne 26. 02. 2021 

programu HEY Radio na kmitočtu Pelhřimov 88,3 MHz / 100 W na základě  licence  č.j.: 

RRTV/831/2021-zab,  sp.zn.:  RRTV/2020/218/zab. 

-   Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání 

krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV 

vysílače. 

-   Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/3875/2021-vra ohledně možného 

ovlivňování veřejnosti ve vyjádření o poslancích M. Bojkovi a L. Volném na programu 

Hitrádio Orion. 

-  Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/4555/2021-vra ohledně účasti Ivana 

Hoffmana v pořadu Jak to vidí na programu ČRo Dvojka. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-   Rada udělila právnické osobě Město Volary, IČ 002 50 830, se sídlem Náměstí 25, 

PSČ 384 51 Volary, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování místního 

televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení 

(název) programu: TV Volary; základní programová specifikace: Informativní kanál města 

Volary; územní rozsah vysílání: k.ú. 784737 Volary, okres Prachatice; hlavní jazyk 

vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti ze 

26. února 2021 pod č.j. RRTV/3189/2021-vra, ve znění doplnění doručeného dne 

25. března 2021 pod č.j. RRTV/4439/2021-vra. 

-   Rada se seznámila s žádostí Jindřichohradecká televizní s.r.o., IČ 28109503, se 

sídliště Vajgar 532, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, ze dne 1. dubna 

2021, č.j. RRTV/4640/2021-vra, o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků žádosti o 

prodloužení doby platnosti licence k provozování místního televizního vysílání programu 

Jindřichohradecká televize šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě 

licence č.j. sve/1985/2010, spis. zn.:  2010/477/sve/Jin  ze dne 8. června 2010. 
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-   Rada prodloužila  společnosti Jindřichohradecká televizní s.r.o., IČ 28109503, se 

sídliště Vajgar 532, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, podle § 39 odst. 2 

zákona č. 500/2004 Sb., lhůtu k odstranění nedostatků žádosti o prodloužení doby 

platnosti licence k provozování místního televizního vysílání programu Jindřichohradecká 

televize šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě licence č.j. 

sve/1985/2010, spis. zn.:  2010/477/sve/Jin  ze dne 8. června 2010, na základě žádosti 

ze dne 1. dubna 2021, č.j. RRTV/4640/2021-vra, a to o 30 dnů ode dne doručení usnesení 

o prodloužení lhůty. 

-   Rada konstatovala, že provozovateli, Janu Voldřichovi, IČ  419 41 667, bytem Duhová 

1170, 383 01 Prachatice, zanikla dne 24. března 2021 dle § 24, písm. a) zákona 

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

prostřednictvím kabelových systémů, udělená rozhodnutím č.j. zem/1980/09, spis. zn.: 

2009/157/zem/VOL  ze dne 10. března 2009. O této skutečnosti vydá Rada osvědčení 

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

-   Rada zrušila provozovateli CentroNet, a.s., IČ 261 65 473, se sídlem Křenická 2257/16, 

Strašnice, 100 00 Praha 10, podle § 30 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., registraci 

k provozování převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, č.j.: 

Rg/183/00, ze dne 21. listopadu 2000, na žádost provozovatele ke dni 30. dubna 2021, 

dle podání ze dne 30. března 2021, č.j: RRTV/4573/2021-vra.  

-   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 a na základě 

ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, žádá společnost HC 

KABEL, s.r.o., IČ 276 77 320, se sídlem č. p. 45, 696 12 Hovorany, provozovatele 

převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 

systémů v návaznosti na seznámení se s oznámením provozovatele o ukončení vysílání 

veřejnoprávních programů Českého rozhlasu o podání vysvětlení, jak hodlá naplňovat 

povinnost provozovatele převzatého vysílání v kabelovém systému, danou ustanovením 

§ 54 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení do 15 dnů 

ode dne doručení této žádosti.  

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

provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ 258 42 609, se sídlem Skokanská 2117/1, 

Břevnov, 169 00 Praha 6, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k 

registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému 

DVB-T, č.j.: Fia/645/08, sp. zn.: 2008/70/FIA/CDG, ze dne 22. ledna 2008, spočívající ve 

změně programové nabídky, šířené prostřednictvím jednotlivých sítí elektronických 

komunikací Czech Digital Group, a.s. ke dni 16. března 2021 (tj. ke dni zahájení vysílání 

rozhlasového programu Český Impuls v celoplošné Vysílací síti 23), a to: Regionální 

vysílací síť 12: Óčko Black; celoplošná vysílací síť 23: Český Impuls, Tv NOE, Rádio 

Dechovka. Ostatní programy šířené prostřednictvím výše uvedených sítí elektronických 

komunikací jsou šířeny na základě příslušných licencí RRTV k provozování rozhlasového 

a televizního digitálního vysílání prostřednictvím vysílačů, v rozsahu oznámení ze dne 

19. března 2021, č.j.: RRTV/4321/2021-vra.  

-   Rada se seznámila s návrhem Evropské Komise „Proposal for a Regulation on a Single 

Market For Digital Services (Digital Services Act)“. 

-   Rada se seznámila se zprávou z jednání skupiny ERGA SG2 ze dne 12. 2. 2021. 

-   Rada žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo kultury o vyjádření a 

sdělení případné pozice k návrhu Evropské komise „Proposal for a Regulation on a Single 

Market For Digital Services (Digital Services Act)“. 

-   Rada se seznámila s těmito diváckými podáními, týkajícími se televizního vysílaní a 

doručenými v období od 15. března do 7. dubna 2021: Česká televize-ČT1: film Národní 

třída, 13. 3., 21:20 hodin, vulgarismy; FTV Prima, spol. s r.o.-Prima: Show Jana Krause, 

10. 2., 21:40 hodin - vulgarismy; FTV Prima, spol. s r.o.-Prima MAX: film Spojenci, 20. 3., 
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20:08 hodin, vulgarismy; Česká televize-ČT1: Kukačky, 19. 3., 20:18 hodin, vulgarismy; 

Česká televize-ČT1, ČT24: Události, reportáž o novém občanském zákoníku, 14. 3., 

19:00 hodin - neobjektivita o návrzích upravujících institut manželství; Jana Peterková / 

TELEVIZE NATURA  - Víra a důvěra, 8. března 2021 od 10:43 hodin; Simply You 

Pharmaceuticals a.s.: De-press STOP ŠPATNÉ NÁLADĚ, označení sponzora a reklama, 

26. a 28. 2. 2021; Česká televize-ČT1: Reportéři ČT, reportáž o problematice spojené s 

ČEZ, údajná neobjektivita, 8. 3., 21:25 hodin; Česká televize-projekt Planeta je PRGA - 

stížnost zemědělských organizací na negativní prezentaci zemědělců směrem k dětským 

divákům; Česká televize-ČT:D: Želvy Ninja, 8. 3., 14:25 hodin, údajně násilný pořad, 

nevhodný pro děti; ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING: reklama Dr. Max-karta výhod-údajně 

absolutně nevhodný obsah; Česká televize-ČT24: údajně nedostatečné informování o 

výročí začátku německé okupace 1939, 15.3.; Seznam.cz, a.s.: Televizeseznam.cz - 

Kokoti na neděli; TV Nova s.r.o.-Nova: Televizní noviny, 12. 3., 19:30 hodin, reportáž o 

zásahu městské policie v Uherském Hradišti; FTV Prima, spol. s r.o.-Prima: 13. 3., 20:15 

hodin, Polda, údajná pornografie v seriálu; FTV Prima, spol. s r.o.-Prima News, Česká 

televize-ČT24: tisková konference premiéra dne 3. 2 2021; Česká televize-obecně 

nedostatečné informování o protestech proti korona-opatřením v Evropě; Česká televize-

ČT1, ČT24: Události 14. 3., 19:00 hodin, spolupráce ČT s agenturou Kantar; TV Nova 

s.r.o.-NOVA: Televizní noviny, 15. 3., 19:30 hodin, informování o „čínském viru“; reklama 

RIXO, premiéra na programu Óčko STAR, 20. 1. 2021 od 6:50 hodin; Barrandov Televizní 

Studio a.s.-Televize Barrandov: Live Teleshopping, údajně chybějící označení doplňku 

stravy, 19. 3., 14:40 hodin; Česká televize-ČT1: Pošta pro tebe, 21. 3., 18:04 hodin, 

stížnost na obsazení pořadu; Česká televize-ČT sport: Označování product placementu, 

přenosy z lyžařských závodů, 20.3.; Česká televize-ČT1: Máte slovo, 18. 3., 21:40 hodin, 

údajná nevyváženost; Česká televize, TV Nova s.r.o.: Obecná stížnost na informování o 

korona-opatřeních v ČR; AMC Networks Central Europe s.r.o.- AMC CHANNEL 

HUNGARY: Beowulf - rytíř legend, 24. 1., 15:35 hodin - postoupeno maďarským 

regulačním úřadem, údajně násilné scény; Česká televize-ČT24: Zprávy, 24. 3., 11.30 

hodin, rozhovor redaktorky s šéfredaktorem Denníku N; Česká televize-ČT1: Reportéři 

ČT 15. a 22. 3., údajná zaujatost proti premiérovi Babišovi; Česká televize-obsáhlá 

stížnost na pořad 168 hodin; Zalando-zalando.cz: stížnost na podobu reklamy; Barrandov 

Televizní Studio a.s.-Televize Barrandov: stížnosti na divácké soutěže; Česká televize-

ČT sport: údajná zvýšená hlasitost reklam; FTV Prima, spol. s r. o.-Prima: Partie s 

premiérem Babišem, 28. 2., 11:53 hodin; Odpověď Rady České televize; České 

Radiokomunikace a. s. / Nalaďte se na DVB-T2 - informativní sdělení o vysílání DVB-T2; 

Otevřený dopis RRTV a jiným mediálním radám; Petice za ochranu dětí s handicapem; 

TV Fenix-pomlouvačné pořady; Česká televize-skladba pořadů 5. 7. 2020; Česká 

televize-nedostatek informací o kapitánu Morávkovi. 

-   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 k obsahu zpravodajského příspěvku „Novela občanského zákoníku“, 

odvysílaného v rámci pořadu Události na programech ČT1 a ČT24 dne 14. března 2021 

od 19:00 hodin: 1) z jakého důvodu byl při popisu tématu z redakční pozice použit termín 

„manželství pro všechny“, což je výraz nastolený v diskurzu iniciativou „Jsme fér“, která 

se ve sporu aktivně angažuje na jedné názorové straně; 2) jestliže v rámci příspěvku 

zazněla informace o tom, že petici, která novelu o stejnopohlavním manželství podporuje, 

podepsalo na 140 000 lidí, z jakého důvodu nebylo uvedeno, že petici podporující 

protinávrh, tedy poslanecký návrh požadující ústavní definici manželství jako svazku 

muže a ženy, podepsalo přes 100 000 lidí; 3) jestliže byl poskytnut prostor k vyjádření 

Czeslawovi Walekovi z Iniciativy Jsme fér a dalším dvěma podporovatelům novely, z 
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jakého důvodu nebyl poskytnut prostor k vyjádření zastáncům oponentního názoru z řad 

veřejnosti, např. iniciativě Pro rodinu; 4) z jakého důvodu zazní formulace „a právě tuto 

definici manželství chtějí poslanci KDU-ČSL zakotvit i v Listině základních práv a svobod“, 

jestliže ve skutečnosti spolupředkladateli návrhu jsou poslanci a poslankyně i z jiných 

politických subjektů. Rada stanovila 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 Janu Peterkovou, IČ: 16893085, bydliště: Křenovice 106, 373 84 Dubné, o podání 

vysvětlení k obsahu záznamu vysílání programu TELEVIZE NATURA ze dne 8. března 

2021 v časovém úseku od 10:00 do 12:00 hodin, tedy ze dvou hodin vysílání, který 

zapůjčil na písemnou výzvu Rady ve formě sady deseti dílčích záznamů v souhrnné délce 

2:25:31 hodin. Rada žádá o vysvětlení: 1) z jakého důvodu poskytnutý záznam 

neodpovídá požadavku na archivování a poskytování vyžádaných záznamů dle § 32 odst. 

1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, jak 

jej vyložila Rada ve svém stanovisku ze dne 24. března 2015, a tudíž z podoby 

poskytnutého záznamu nelze rekonstruovat, jak reálně vysílání v daném dni a určeném 

časovém úseku probíhalo; 2) jaký byl charakter programového prvku uváděného s titulky 

„Produkty a služby/Hygiena budoucnosti/Přírodní cesta ke zdraví na mikrobiologické 

úrovni“, který byl obsažen na poskytnutém záznamu, a který vykazoval zjevný komerční 

účel, aniž by bylo zřejmé, že byl jako takový pro diváka rozeznatelný; 3) z jakého důvodu 

mezi poskytnutými záznamy nebyl záznam pořadu Víra a důvěra, který mel být dle 

dostupných informací dne 8. března 2021 v rámci časového úseku 10.00-12.00 hod. 

vysílán; 4) z jakého důvodu poskytnuté záznamy neobsahovaly logo programu. Rada 

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

-   Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 

Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

č. 40/1995 Sb.“), a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá 

zadavatele, společnost Simply You Pharmaceuticals a.s., IČ: 253 85 381, se sídlem 

Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, o podání vysvětlení k obsahu stížnosti na 

obchodní sdělení/označení sponzora propagujícího produkt De-press STOP ŠPATNÉ 

NÁLADĚ odvysílaného dne 26. 2. 2021 od 16:53:38 hodin na programu Nova a na 

obchodní sdělení/reklamu propagující produkt De-press STOP ŠPATNÉ NÁLADĚ 

odvysílanou dne 28. 2. 2021 od 9:59:02 hodin na programu Televize Barrandov. Rada 

stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této žádosti.  

-   Rada žádá Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci o stanovisko ve věci stížnosti 

na produkty De-press STOP ŠPATNÉ NÁLADĚ. 

-   Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu Prima love provozovatele FTV 

Prima, spol. s r.o. dne 23. února 2021 v úseku od 9:55:56 do 22:00:19 hodin. 

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

provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., ze dne 25. února 2021, v časovém úseku od 10:00 

do 22:00 hodin. 

-   Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Prima +1, 

provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., ze dne 25. února 2021, v časovém úseku od 11:00 

do 23:00 hodin. 

-   Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Nova Gold provozovatele 

TV Nova s.r.o. ze dne 11. 3. 2021 od 10:00 do 22:00 hod. 

-   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 
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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 řízení o nich (dále jen zákon 

č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s provozovatelem TV Nova s.r.o, IČ: 45800456, sídlem: 

Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, řízení o přestupku z moci úřední pro 

možné porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl 

dopustit odvysíláním pořadu Tescoma s chutí dne 11. března 2021 od 15:00 hodin na 

programu Nova Gold. Pořad obsahoval nepatřičné zdůraznění umístěného produktu, 

konkrétně pánve subjektu Tescoma, a to jak slovním představením jejích vlastností, tak 

vizuální prezentací použití produktu včetně vyzdvižení jeho kvalit a předností, a to ve 

spojení s názvem pořadu obsahujícím jméno Tescoma se shodnou grafikou, jako má logo 

subjektu, na který je odkazováno i ve vizuální složce pořadu a dále v prezentaci webových 

stránek www.tescomaschutí.cz a www.nova.cz/tescoma. Produkt byl verbálními a 

obrazovými prostředky nepatřičně zmiňován nad rámec obsahu pořadu a byl do 

předmětného vydání zařazen s cílem propagace, k čemuž bylo užito prostředků 

připomínajících reklamní nabídku. 

-   Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu OIK TV provozovatele OIK 

TV s. r. o. ze dnů 7. - 8. února 2021. 

-   Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu 

Jindřichohradecká televize provozovatele Jindřichohradecká televizní s.r.o. ze dnů 7. a 8. 

února 2021 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin.  

-   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 

Jindřichohradecká televizní s.r.o., IČ 28109503, sídlem sídl. Vajgar 532, Jindřichův 

Hradec, PSČ 37701, o podání vysvětlení, zda v souladu s podmínkami licence (licence 

udělená rozhodnutím Rady č. j. sve/1985/2010 ze dne 8. června 2010, sp. zn. 

2010/477/sve/Jin, ve znění pozdějších změn a licence udělená rozhodnutím Rady č. j. 

FIA/3369/2013 ze dne 30. července 2013, sp. zn. 2013/583/FIA/Jin) zařazuje do vysílání 

programu Jindřichohradecká televize aktuální denní zpravodajství (minimálně jednu 

aktuální reportáž z daného dne), resp. jakým způsobem tento závazek plnil ve dnech 7. a 

8. února 2021. 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 

Jindřichohradecká televizní s.r.o., IČ 28109503, sídlem sídl. Vajgar 532, Jindřichův 

Hradec, PSČ 37701, o podání vysvětlení, na základě jakých kritérií byly v pořadu Setkání 

se starostou, odvysílaném v rámci vysílací smyčky programu Jindřichohradecká televize 

ve dnech 7. a 8. února 2021, vybírány a prezentovány divácké dotazy, resp. jakým 

způsobem provozovatel divákům pořadu zprostředkovává názory opoziční vůči 

stanoviskům starosty města na dění v Jindřichově Hradci. Rada stanovila lhůtu k podání 

vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

-   Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Dačická 

televize provozovatele Jihočeská telekomunikační s.r.o. ze dnů 7. a 8. února 2021 v 

časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin.  

-   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 

Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ 24311243, sídlem sídl. Vajgar 585, Jindřichův 



 

7 

Hradec, PSČ 37701, o podání vysvětlení, zda záznamy vysílání programu Dačická 

televize ze dnů 7. a 8. února 2021 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin zapůjčené 

na žádost Rady (žádost č. j. RRTV/2596/2021-bur) prostřednictvím veřejné datové sítě 

ve formě jednoho 60minutového videozáznamu formátu mp4, představují záznamy všech 

pořadů včetně dalších částí vysílání programu Dačická televize v podobě, v jaké byly 

zařazeny do 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 

Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ 24311243, sídlem sídl. Vajgar 585, Jindřichův 

Hradec, PSČ 37701, o podání vysvětlení, zda v souladu s podmínkami licence (licence 

udělená rozhodnutím Rady č. j. FIA/3372/2013 ze dne 30. července 2013, sp. zn. 

2013/585/FIA/Jih) sestává vysílání programu Dačická televize ze dvou střídajících se 

smyček o stopáži 60 minut, a zda denně aktualizuje zpravodajskou část vysílání 

programu, resp. z jakého důvodu ve dnech 7. a 8. února 2021 v časovém úseku od 00:00 

do 24:00 hodin vysílal pouze jedinou 60minutovou smyčku a nezařadil žádné aktuální 

zpravodajské reportáže z příslušných dnů. 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 

Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ 24311243, sídlem sídl. Vajgar 585, Jindřichův 

Hradec, PSČ 37701, o podání vysvětlení, jakým způsobem divákům programu Dačická 

televize umožňuje snadný, přímý a trvalý přístup k informacím dle § 32 odst. 7 písm. a) - 

c) zákona č. 231/2001 Sb., resp. zda jsou dané informace dostupné pouze v rámci 

internetových stránek programu Jindřichohradecká televize provozovatele 

Jindřichohradecká televizní s.r.o. 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 

Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ 24311243, sídlem sídl. Vajgar 585, Jindřichův 

Hradec, PSČ 37701, o podání vysvětlení, z jakého důvodu neposkytl Radě na její 

vyžádání (žádost č. j. RRTV/2596/2021-bur) záznam vysílání programu Třeboňská 

lázeňská televize ze dnů 7. - 8. února 2021 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin. 

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

-   Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních 

sdělení na programu Retro Music Television provozovatele Hudební televize, s.r.o. ze 

dne 13. března 2021, 19:00 - 21:00 hodin. 

-   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 3C spol. s.r.o., IČ 00532819, Jinačovice 89, 664 34 Jinačovice, na 

porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na 

písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 

gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a 

informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 

Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění. 
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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 Active Radio a.s., IČ 61058297, Wenzigova 1872, 120 00 Praha, na 

porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na 

písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 

gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a 

informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 

Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ: 27695964, Vídeňská, 

Přízřenice, Brno ,  č.o.51,  č.p.122, 619 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona 

č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace 

o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na 

písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 

působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovila lhůtu k nápravě 

15 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 Aleš Kadlec, IČ 11482907, Nová 1057, 664 34 Kuřim, na porušení 

ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou 

výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, 

čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace 

nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada 

stanovila lhůtu k nápravě 15 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 AV- PARK s.r.o., IČ 27086267, Archeologická 2636, 155 00 Praha, na 

porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na 

písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 

gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a 

informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 

Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 ENECOS, s.r.o., IČ 60702745, Dukovany 227, 675 56, Dukovany, na 

porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na 

písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 

gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a 

informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 

Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 HAMCO, s.r.o., IČ 47668962, Blažejské náměstí, 97, 779 00 Olomouc, na 

porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na 

písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 
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gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a 

informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 

Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 JAMES DEAN CO. s.r.o., IČ: 24229814, sídlem Charvátova,  č.o.3,  

č.p.1988, Nové Město, Praha, 11000, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 

231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace 

o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na 

písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 

působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovila lhůtu k nápravě 

15 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 Jihočeská média s.r.o., IČ 07083858, U Výstaviště 1576/26a, 370 05 

České Budějovice, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého 

se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých 

na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout 

Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) 

nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 JS mediální služby s.r.o., IČ 24798541, Sokolovská 107, 186 00 Praha, na 

porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na 

písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 

gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a 

informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 

Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 KABEL OSTROV, s.r.o., IČ 63508834, Mírové nám., 363 01 Ostrov, na 

porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na 

písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 

gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a 

informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 

Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 Meridi s.r.o., IČ 28147324, Husova tř. 523, 370 05 České Budějovice, na 

porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na 

písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 

gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a 

informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 

Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 
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provozovatele PALMOVKA TV REGIO s.r.o.,  IČ 04959043, V. Talicha 1807, 370 05 

České Budějovice, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého 

se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých 

na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout 

Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) 

nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 Petr Uher, IČ 67549799, J. Palacha 2522/34, 690 02 Břeclav, na porušení 

ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou 

výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, 

čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace 

nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada 

stanovila lhůtu k nápravě 15 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 PROVIZI spol. s.r.o., IČ 25416952, Škrétova 1961, 412 01 Litoměřice, na 

porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na 

písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 

gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a 

informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 

Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 Radio France Internationale - pobočka Praha, organizační složka, IČ 

26725657, Štěpánská 644, 110 00 Praha, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 

231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace 

o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na 

písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 

působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovila lhůtu k nápravě 

15 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 SATT a.s., IČ 60749105, Okružní 11/1889, 591 01 Žďár nad Sázavou, na 

porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na 

písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 

gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a 

informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 

Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 ŠLÁGR TV, spol. s.r.o., IČ 26102293, Dubné 158, 373 84 Dubné, na 

porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na 

písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 

gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a 

informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 

Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění. 
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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 VČTV s.r.o., IČ 28846907, Semtín 80, 533 53 Pardubice, na porušení 

ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou 

výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, 

čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace 

nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada 

stanovila lhůtu k nápravě 15 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 Západočeská kabelová televize s.r.o., IČ 27985563, Dobrovského 180, 

535 01 Mariánské Lázně, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., 

kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních 

přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu 

poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. 

t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení 

upozornění. 

-   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 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 

audiovizuální mediální služby na vyžádání ALLTOYS, spol. s.r.o., IČ 46982671, Na 

Rybníčku 1364, 120 00 Praha, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu 

neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada 

stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

-   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 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 

audiovizuální mediální služby na vyžádání BEA centrum Olomouc s.r.o., IČ 03493172, 

tř. Kosmounautů 1288, 779 00 Olomouc, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na 

písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 

gramotnosti. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

-   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 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 

audiovizuální mediální služby na vyžádání Doc-Air, z.s., IČ 27060047, Bubenská 1477, 

170 00 Praha, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě 

informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovila lhůtu 

k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

-   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 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 

audiovizuální mediální služby na vyžádání Extra Online Media s.r.o., IČ 24316920, 

Švédská 1373, 150 00 Praha, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu 

neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada 

stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

-   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 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 

audiovizuální mediální služby na vyžádání FABEX MEDIA s.r.o., IČ 26849976, Kosmova 

651, 702 00 Ostrava, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl 
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Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovila 

lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

-   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 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 

audiovizuální mediální služby na vyžádání Hamri Plus s.r.o., IČ: 03599523, Polní 411, 

739 61 Třinec, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě 

informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovila lhůtu 

k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

-   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 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 

audiovizuální mediální služby na vyžádání Miroslav Všetečka, IČ 18691919, Tesařská, 

352 01 Aš, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě 

informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovila lhůtu 

k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

-   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 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 

audiovizuální mediální služby na vyžádání Mladá fronta a.s., IČ 49240315, Mezi vodami 

1952, 143 00 Praha, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl 

Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovila 

lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

-   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 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 

audiovizuální mediální služby na vyžádání Otrokovická beseda, s.r.o., IČ 25513885, Nám. 

3. května 1302, 765 02 Otrokovice, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou 

výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. 

Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

-   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 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 

audiovizuální mediální služby na vyžádání Sni s.r.o., IČ 64510042, Horní Vršava 4475, 

760 01 Zlín, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě 

informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovila lhůtu 

k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

-   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 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 

audiovizuální mediální služby na vyžádání Spolek Českokrumlovská televize CKTV, IČ: 

01438921, Dolní Svince 4, 382 32 Dolní Třebotín, o podání vysvětlení, z jakého důvodu 

na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 

gramotnosti. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

-   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 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 

audiovizuální mediální služby na vyžádání TV Šumperk, z.s., IČ: 07218711, Šmeralova,  

č.o.4,  č.p.766, Šumperk, 78701, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou 

výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. 

Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 
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-   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 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 

audiovizuální mediální služby na vyžádání Living media s.r.o., IČ 06410537, Jateční 862, 

301 00 Plzeň, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě 

informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovila lhůtu 

k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

-   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 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 

audiovizuální mediální služby na vyžádání PLAYzone s.r.o., IČ 28399510, Muchova 

237/15, 160 00 Praha, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu 

neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada 

stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

-   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. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich, vydala dne 13. dubna 2021 toto usnesení: Rada zastavuje s 

provozovatelem TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 

1078/5, PSČ 152 00, řízení o přestupku vedené pro možné porušení § 53a odst. 2 písm. 

c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Ulice ve dnech 

18. května 2020 od 17:25 hodin, 20. května 2020 od 17:25 hodin a 23. května 2020 od 

17:30 hodin na programu Nova Gold, neboť nebyla splněna podmínka předchozího 

upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

-   Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence 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 Praha 5, Kříženeckého 

nám. 1078/5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona 

č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Ulice ve dnech 18. května 2020 od 17:25 

hodin, 20. května 2020 od 17:25 hodin a 23. května 2020 od 17:30 hodin na programu 

Nova Gold, který obsahoval umístění produktu, se dopustil nepatřičného zdůrazňování 

umístěného produktu Hate Free Culture, a to zejména detailním popisováním principu 

projektu HateFree Culture (v pořadu odvysílaném dne 18. května 2020 v čase od 00:26:35 

hodin od začátku pořadu: „V podstatě jde o to, že dáváš najevo, že neschvaluješ nenávist 

kvůli tomu, že je někdo jinej, třeba homosexuálové, jiný rasy a tak“, „Můžou se do toho 

zapojit i firmy. Třeba Coolna je na to jak dělaná. Se podívej na net“, „No to se na to 

podívám. Možná by se to mohlo Monice líbit“, dále v pořadu odvysílaném dne 20. května 

2020 v čase od 00:23:00 hodin do začátku pořadu: „Ona tady lítá s tou růžovou plackou, 

všecky nabádá k tomu, že se musej mít rádi a že je nesprávný, když někoho nesnášíš, 

kdo je jinej.“, „Hele radši mi řekni něco o tý kampani HateFree.“, „No určitě sis všiml, že v 

poslední době kdekdo nenávidí kdekoho, ať už jde o rasu nebo o náboženství, nebo o 

jakoukoli jinou odlišnost.“, a dále v pořadu odvysílaném dne 23. května 2020 v čase od 

00:19:53 hodin od začátku pořadu: „Hate Free. Že bysme se Coolnou taky zapojili. Že by 

lidi, který jsou odlišný, myslím různý menšiny, viděli, že u nás jsou vítaný.“, „Jdem do toho. 

Občas se najde nějakej nácek nebo jinej pitomec, tak abysme ho nemuseli vyhazovat, 

koukne na dveřích na nálepku a bude vědět, že u nás žádný násilí netolerujeme.“, „Super, 

takže ty zařídíš vykládku a já HateFree zónu.“), dále obrazovou složkou (v pořadu 

odvysílaném dne 18. května 2020 v čase od 00:25:00 hodin od začátku pořadu dívka, 

která projekt HateFree v pořadu propaguje, má na klopě odznáček, na který je v průběhu 

scénky explicitně upozorněno, a rovněž tak v pořadu odvysílaném dne 20. května 2020 v 

čase od 00:24:05 hodin od začátku pořadu detailním záběrem na internetové stránky 

projektu HateFree Culture). Umístěný produkt byl tak verbálními a obrazovými prostředky 
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nepatřičně zmiňován nad rámec děje a byl do předmětného pořadu zařazen s cílem 

explicitně na produkt upozornit, k čemuž bylo užito prostředků připomínajících reklamní 

nabídku. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-   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. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich, vydala dne 13. dubna 2021 toto usnesení: Rada zastavuje s 

provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, 

PSČ 14700, řízení o přestupku vedené pro porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona 

č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Reportéři ČT, respektive 

reportáže Pravda podle Okamury dne 31. srpna 2020 od 21:25 hodin na programu ČT1, 

neboť nebyla splněna podmínka předchozího typově obdobného upozornění na porušení 

zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

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

a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

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

upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, 

Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., tedy 

povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno 

zásad objektivity a vyváženosti, kterého se dopustil odvysíláním pořadu Reportéři ČT, 

respektive reportáže Pravda podle Okamury dne 31. srpna 2020 od 21:25 hodin na 

programu ČT1, připojením pasáže o hnutí Trikolóra za ucelenou pasáž věnovanou hnutí 

Svoboda a přímá demokracie, jako by šlo o pokračování tématu, ačkoliv druhá pasáž 

neměla relevantní věcnou návaznost na předchozí pasáž a měla podstatně odlišné téma, 

což mohlo s ohledem na obsah první pasáže vyvolat v divácích dojem o xenofobnosti a 

předsudečnosti v hnutí Trikolóra a u jeho příznivců, aniž k tomu byly v reportáži uvedeny 

validní argumenty. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto 

upozornění. 

-   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 13. dubna 2021 toto usnesení: Rada zastavuje 

se zadavatelem reklamy Mast-Jaegermeister CZ s.r.o., IČ 46990054, sídlem Praha 4 - 

Podolí, Pod Klaudiánkou 1174/4b, PSČ 14700, řízení o přestupku vedené pro možné 

porušení ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním 

reklamního spotu s motivem „Tullamore Dew“, odvysílaného dne 30. března 2020 v čase 

7:49:00 hodin na programu Prima, neboť skutek, o němž se vede řízení, není přestupkem. 

-   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. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich, vydala dne 13. dubna 2021 toto usnesení: Rada zastavuje 

se zadavatelem reklamy RAPETO a.s., IČ: 27125963, sídlem Čeliv 17, 349 53 Kokašice, 

řízení o přestupku vedené pro možné porušení ustanovení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 

Sb., kterého se mohl dopustit zadáním „Ferda vitamíny“, odvysílané dne 4. května 2020 

v čase 15:12:26 hodin na programu Nova Cinema, neboť spáchání skutku, o němž se 

vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno. 

-   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.“), a ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném znění, vydala 

následující rozhodnutí: Obviněná společnost Jaromír Soukup Shop, s.r.o., IČ: 06688217, 
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se sídlem Mikuleckého 1311/8, Braník, 147 00 Praha 4, se uznává vinnou ze spáchání 

přestupku porušením ustanovení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila  

zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Soukup shop“ nabízejícího produkty 

ZDROVIT MUSCOAKTIV RAPID, Forfemina, Zdrovit MaxiMag cardio, Zdrovit MaxiMag 

hořčík, Acerola Plus Star a Detritin kids, odvysílaného 16. června 2020 v čase 14:20 hodin 

na programu Televize Barrandov, neboť v předmětném obchodním sdělení není uveden 

povinný text doplněk stravy. Rada dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., rozhodla 

uložit pachateli, společnosti Jaromír Soukup Shop, s.r.o., IČ: 06688217, se sídlem 

Mikuleckého 1311/8, Braník, 147 00 Praha 4, napomenutí, kterým se pachatel výslovně 

upozorňuje na důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování 

výše uvedeného protiprávního jednání, a to trest ve formě peněžité sankce. Pachateli je 

možné v budoucnu uložit pokutu ve výši 2 000 000 Kč. V souladu s ustanovením § 95 

odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 

uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 

1 000 Kč na účet č. 3711- 19223001/0710, variabilní symbol 2020854. Úhrada nákladů je 

splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

-   Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání ZAK TV s.r.o., 

IČ 64835669, sídlem Prokopova 166/26, 301 00 Plzeň, v souvislosti se Smlouvou o 

poskytnutí vysílacího času a výrobě programového obsahu uzavřenou dne 17. prosince 

2020 mezi provozovatelem vysílání a Plzeňským krajem. 

-   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 ZAK TV s.r.o., IČ 64835669, sídlem Prokopova 166/26, 301 00 Plzeň, o podání 

vysvětlení v souvislosti se Smlouvou o poskytnutí vysílacího času a výrobě programového 

obsahu (zpravodajské pořady a reklamní spoty) uzavřenou dne 17. prosince 2020 mezi 

provozovatelem vysílání a Plzeňským krajem (jako objednatelem díla), respektive o 

předložení kopie dodatku této smlouvy, kterým provozovatel dle svého sdělení ze dne 

25. března 2021, doručeného Radě pod č. j. RRTV/4450/2021-vra, upravil text předmětné 

smlouvy tak, aby textace smlouvy a praxe mezi smluvními stranami byla v souladu se 

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

-   Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání ZAK TV s.r.o., 

IČ 64835669, sídlem Prokopova 166/26, 301 00 Plzeň, v souvislosti se Smlouvou o 

poskytnutí vysílacího času a výrobě programového obsahu uzavřenou dne 11. května 

2012 mezi provozovatelem vysílání a Karlovarským krajem. 

-   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 pořadů Jak žije 

Karlovarský kraj na programu Televize ZAK (TV ZAK), že věc odkládá. 

-   Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatelky Jany Peterkové (č.j. . 

RRTV/4288/2021-vra) k údajům, jimiž dokládala plnění povinností stanovených §§ 42 - 

47 zákona č. 231/2001 Sb. na programu TV NATURA v roce 2020. 

-   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 na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., 

IČ 28696921, sídlem Obchodní 41, 43401, Most - Velebudice, o podání vysvětlení k jeho 

sdělení ze dne 23. 3. 2021, č.j. RRTV/4374/2021, v němž uvedl, že v roce 2020 nezařadil 

do vysílání programu TV DAKR žádnou evropskou tvorbu, ačkoliv na tomto programu 
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byla v roce 2020 zařazována česká díla, která jsou vyhodnotitelná z hlediska § 42 a 

následujících zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní 

ode dne doručení této výzvy. 

-   Rada se seznámila s reakcí provozovatele TV FASHION s. r. o. (RRTV/3923/2021-vra) 

na vydané upozornění (č.j.  RRTV/3682/2021-loj) na porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), 

c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. 

-   Rada se seznámila se stanoviskem Státní zemědělské a potravinářské inspekce ve 

věci zdravotních tvrzení spojených s propagací produktu ČAGA + REISHI a RAKYTNÍK. 

-   Rada se seznámila s výzvou veřejného ochránce práv o přehodnocení dosavadního 

postupu Rady a přijetí opatření k nápravě ve věci pořadu Výměna manželek. 

-   Rada souhlasí s návrhem odpovědi na výzvu veřejného ochránce práv o přehodnocení 

dosavadního postupu Rady a přijetí opatření k nápravě ve věci pořadu Výměna manželek. 

-   Rada se seznámila s obsahem novely zákona o regulaci reklamy. 

-   Rada se seznámila se žádostí Ministerstva zemědělství o stanovisko ve věci novely 

zákona o regulaci reklamy. 

-   Rada se seznámila s oznámením provozovatele Česká televize o prodloužení vysílání 

programu ČT3, zaměřeného na osoby starší 60 let, který bude napříště vysílán bez 

časového omezení. 

-   Rada se seznámila s obsahem studie „Regulation of Political advertising - a 

comparative study with reflections on the situation in South-East Europe“ zpracovanou 

skupinou JUFREX 2. 

 

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 AMC Networks Central Europe s.r.o., ze dne 24. března 2021, 

toto potvrzení: Poskytovatel AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem 

Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, byl dne 13. dubna 2021 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 bude poskytována prostřednictvím služeb 

Google Play a Appstore ode dne 30. dubna 2021 pod názvem AMC MIKRO HU. 

-   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 AMC Networks Central Europe s.r.o., ze dne 24. března 2021, 

toto potvrzení: Poskytovatel AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem 

Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, byl dne 13. dubna 2021 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 bude poskytována prostřednictvím služeb 

Google Play a Appstore ode dne 30. dubna 2021 pod názvem AMC MIKRO CZ+SK. 

-   Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání Sport 1 

Hungary poskytované společností AMC Networks Central Europe s.r.o. 

-   Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s monitoringem internetových 

stránek https://www.dacice.cz/aplikace-media/dacicka-televize. 

-   Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o 

audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen 

zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
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správní řád, žádá společnost Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ 24311243, sídlem sídl. 

Vajgar 585, Jindřichův Hradec, PSČ 37701, o podání vysvětlení, zda je poskytovatelem 

audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese 

https://www.dacice.cz/aplikace-media/dacicka-televize, příp. z jakého důvodu doposud 

Radě poskytování této služby neoznámila. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 

dní ode dne doručení výzvy. 

-   Rada se seznámila s monitoringem internetových stránek umístěných na adrese 

https://www.xvideos.com.  

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 15. 4. 2021 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 

 

 


