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Tisková zpráva z 11. zasedání 2019, konaného dne 25. 6. 2019  

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 11. zasedání 
projednala 70 bodů programu. Vyhodnotila 34 stížností diváků a posluchačů, vydala čtyři 
upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení 13 řízení o přestupku. Rada uložila 
tři pokuty.  

Provozovateli 3C spol. s r.o., IČ: 00532819, sídlem Jinačovice 89, PSČ 66434, pokutu ve 
výši 5 000,- Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že na písemnou žádost Rady nedodal záznam vysílání programu 3C ze dnů 
24. - 25. srpna 2018 v časovém úseku 00.00 - 24.00 hodin, ani záznam alternativní, 
stanovený v upozornění na porušení zákona, ze dnů 24. - 25. října 2018 z časového 
úseku 00.00 - 24.00 hodin.  

Provozovateli KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 15043355, sídlem Plynárenská 671, 
280 02, Kolín, pokutu ve výši 5 000,- Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou žádost Rady nedodal záznamy 
infokanálu Mokré Lazce ze dnů 13. - 14. července 2018 v časovém úseku od 00:00 do 
24.00 hodin, tj. z období dvou dnů, či alternativně ze 7. - 8. října 2018 časový úsek 00.00-
24.00 hodin. 

Provozovateli KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 15043355, sídlem Plynárenská 671, 
280 02, Kolín, pokutu ve výši 20 000,- Kč pro porušení licenčních podmínek ve vysílání 
programu Infokanál Benešov u Semil, Infokanál Chuchelna ze dnů 13. a 14. července 
2018 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin, tj. z období dvou dnů, a programu TKR 
Seč - informační kanál města Seč ze dne 2. 7. 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 
hodin, tj. z období jednoho dne, kterého se dopustil tím, že délka textových smyček 
programu Infokanál Benešov u Semil, Infokanál Chuchelna a TKR Seč - informační kanál 
města Seč neodpovídala délce uvedené v licenci. U programu Infokanál Benešov u Semil 
se jednalo o délku smyčky 2 minuty a 1 vteřina, ačkoli licenční podmínky předpokládají 
délku 10 - 15 minut, u programu Infokanál Chuchelna měla smyčka celkovou délku 2 
minuty a 20 vteřin, ačkoli licenční podmínky předpokládají délku 10 -15 minut a u 
programu TKR Seč - informační kanál města Seč měla smyčka délku 4 minuty a 45 vteřin, 
ačkoli licenční podmínky předpokládají délku 10 - 60 minut.  

Rada na svém 11. zasedání udělila celkem tři licence k provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, a to jednu licenci společnosti Route Radio, s.r.o. k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů 
Mikulov 94,2 MHz / 50 W, pro program Rádio Dálnice a dvě licence společnosti FTV 
Prima, spol. s r.o., k provozování televizního vysílání programu CNN Prima News 
šířeného prostřednictvím vysílačů a prostřednictvím družice.  
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada udělila společnosti Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 
70800 Ostrava podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Mikulov 94,2 MHz 
/ 50 W, souřadnice WGS84: 16 37 23 / 48 48 43, pro program Rádio Dálnice, nejdéle do 
10. října 2025. 

-  Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s 
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: 
Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli LIN, 
a.s., IČ: 25720767, se sídlem Na Příkopě 859/22, PSČ 110 00 Praha, dobu platnosti 



 

2 

 

licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2013/647/zab, č.j. zab/1239/2014 ze dne 
1.4.2014 k rozhlasovému vysílání programu Český Impuls prostřednictvím vysílačů na 
kmitočtu Líbeznice 981 kHz / 10 kW do 10. října 2025. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších změn (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 12 odst. 10 písm. c) zákona 
č. 231/2001 Sb. vydala toto rozhodnutí: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání odmítá 
žádost provozovatele RadioPraha s.r.o., IČ: 28939875, se sídlem Raisova 1262, 250 82 
Úvaly, o prodloužení doby platnosti licence k provozování rozhlasového vysílání 
programu Rádio Dechovka (licence sp.zn. 2012/325/zab), šířeného v pásmu středních 
vln prostřednictvím vysílačů. 

-  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, nich, vydává toto usnesení: Rada zastavuje řízení o 
přestupku s obviněným provozovatelem Český rozhlas, IČ 45245053, sídlem 
Vinohradská 12, PSČ 120 99, Praha 2, pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit tím, že dne 22. června 2018 v čase 
9:07:27 - 9:08:29 na programu Český rozhlas Plus odvysílal reportáž o portálu Fireflies 
společnosti Swiss Halley, neboť nebyla splněna podmínka předchozího typově shodného 
upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.  

-  Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, upozorňuje 
provozovatele Český rozhlas, IČ 45245053, sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 99, 
Praha 2, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil 
tím, že dne 22. června 2018 v čase 9:07:27 - 9:08:29 na programu Český rozhlas Plus 
odvysílal reportáž o portálu Fireflies společnosti Swiss Halley, přičemž neposkytl prostor 
k vyjádření zástupcům portálu Fireflies. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení 
upozornění. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání se souborem 
technických parametrů Kroměříž město 99,9 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 24 06 
/ 49 17 56 se lhůtou pro doručení žádostí do 8. srpna 2019. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání se souborem 
technických parametrů Náchod 3 99,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 10 02 / 50 
24 55 se lhůtou pro doručení žádostí do 8. srpna 2019. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání se souborem 
technických parametrů Luže 93,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 01 47 / 49 53 26 
se lhůtou pro doručení žádostí do 8. srpna 2019. 

-  Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu, že kmitočet 94,2 
MHz nelze nadále využívat ze stanoviště Ostrovačice, souřadnice WGS 84: 16 23 37 / 49 
13 08. 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli JUKE 
BOX, spol. s r. o. (program RADIO ČAS-FM; Zlín 103,7 MHz) dne 13. června 2019, 
MEDIA BOHEMIA a.s. (program HELAX; Ostrava 93,7 MHz) dne 13. června 2019, 
RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio Beat; Ostrava 90,4 MHz) dne 
13. června 2019, PS KŘÍDLA, s.r.o. (program Rádio PETROV; Jihlava-Bedřichov 98,0 
MHz) dne 13. června 2019, 4S PRODUCTION, a.s. (program EXPRES FM; Praha 90,3 
MHz) dne 13. června 2019 a Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; České 
Budějovice 94,1 MHz) dne 13. června 2019. 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programů Českého rozhlasu (Radiožurnál, 
Českého rozhlasu Plus a dále regionálních stanic: ČRo Brno, ČRo České Budějovice, 
ČRo Hradec Králové, ČRo Olomouc, ČRo Ostrava, ČRo Region - Vysočina, ČRo Region 
- Praha a střední Čechy, ČRo Pardubice, ČRo Plzeň, ČRo Karlovy Vary, ČRo Regina 
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DAB Praha, ČRo Sever a ČRo Sever - Liberec) před volbami do zastupitelstev obcí a do 
třetiny Senátu Parlamentu ČR v roce 2018. 

-  Rada se seznámila s analýzou rozhlasového vysílání FREKVENCE 1 před volbami do 
zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu ČR v roce 2018. 

-  Rada se seznámila s analýzou rozhlasového vysílání Rádia Impuls před volbami do 
zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu ČR v roce 2018. 

-  Rada se seznámila s podněty č.j. RRTV/4442/2019-vra a č.j. RRTV/4445/2019-vra ve 
věci stížnosti na možnou zakázanou reklamu podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a s podnětem č.j. RRTV/6548/2019-dol ve věci 
stížnosti na možnou zakázanou reklamu podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 40/1995 
Sb., o regulaci reklamy. 

-  Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/7156/2019-vra) na informování o 
demonstraci na ČRo Radiožurnál; se stížností (č. j. RRTV/7218/2019-vra) na 
neobjektivitu ČRo Plus a České televize; se stížností (č. j. RRTV/7376/2019-vra) na 
záměnu názorů a fakt ve zpravodajství ČRo Dvojka a se stížností (č. j. RRTV/7658/2019-
vra) na Interview Plus odvysílaného na programu ČRo Plus. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada udělila společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Na žertvách 
132/24, Libeň, 180 00 Praha 8, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů 
na 12 let; název (označení) programu: CNN Prima News; základní programová 
specifikace: Tematický program informačního charakteru, výčet převažujících žánrů: 
zpravodajství, publicistika, magazíny, diskusní pořady, další typy pořadů informačního a 
dokumentárního charakteru; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk 
vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: Minimálně 16 hodin denně, maximální 
časový rozsah 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 2. dubna 2019, č.j.: RRTV/4794/2019-
vra a doplnění žádosti č.j.: RRTV6360/2019-vra, ze dne 10. května 2019. 

-  Rada udělila společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Na žertvách 
132/24, Libeň, 180 00 Praha 8, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) 
programu: CNN Prima News; základní programová specifikace: Tematický program 
informačního charakteru, výčet převažujících žánrů: zpravodajství, publicistika, 
magazíny, diskusní pořady, další typy pořadů informačního a dokumentárního 
charakteru; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: 
Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: Minimálně 16 
hodin denně, maximální časový rozsah 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 2. dubna 
2019, č.j.: RRTV/4794/2019-vra a doplnění žádosti č.j.: RRTV6359/2019-vra, ze dne 
10.  května 2019. 

-  Rada prodloužila společnosti SPORT 5 a.s., IČ 272 02 569, se sídlem Praha 1 - Těšnov 
1/1059, PSČ 11000, podle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., lhůtu k odstranění 
nedostatků žádosti o udělení licence ze dne 26. dubna 2019, č.j. RRTV/5625/2019-vra, 
na základě žádosti ze dne 14. června 2019, č.j. RRTV/7728/2019-vra, a to o 30 dnů ode 
dne doručení usnesení o prodloužení lhůty. 

-  Rada se seznámila s vyjádřením k upozornění na porušení zákona provozovatele 
regionálního zemského digitální televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů 
J.D.Production, s.r.o., IČ: 25592939, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské 
Hradiště, č. j. RRTV/7103/2019-vra doručeným dne 4. 6. 2019. 

-  Rada ukončila v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, v souladu s § 36 a 
§ 51 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, shromažďování podkladů k rozhodnutí ve 
věci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2019 /1168/smu, dle § 60 odst. 5 písm. a) zákona 
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č. 231/2001 Sb., spočívajícího v porušení ustanovení § 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 
Sb. 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli TUTY Broadcasting, a.s., IČ 058 83 121, se 
sídlem Werichova 1145/33, 15200 Praha 5, zanikly dne 12. března 2019 podle § 24 písm. 
f) zákona č. 231/2001 Sb., licence ze dne 25. dubna 2017 k provozování televizního 
programu TUTY šířeného prostřednictvím 1) vysílačů (regionální zemské digitální 
vysílání), č.j. RRTV/7457/2017-spm; 2) družice, č.j. RRTV/7458/2017-spm; 3) zvláštních 
přenosových systémů, č.j. RRTV/7459/2017-spm, na základě žádosti ze dne 10. června 
2019, č.j. RRTV/7552/2019-vra. O této skutečnosti ve vztahu k uvedeným licencím vydá 
Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. 

-  Rada registruje právnickou osobu, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se 
sídlem: náměstí Junkových 2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, jako provozovatele 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů, výčet států, na jejichž území je vysílání zcela nebo převážně 
směrováno: Česká republika, Identifikace přenosového systému: dálkový příjem - 
internet, Informace o přístupu k vysílání: www.vodafonec.cz, programová nabídka - 
registrované programy: české televizní programy veřejnoprávní: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 
4 sport, ČT:D/ČT:Art; české televizní programy s licencí: NOVA, Nova Cinema, Nova 
Action, Nova Gold, Nova 2, Prima, Prima COOL, Prima ZOOM, Prima love, Prima MAX, 
Prima Comedy Central, Prima KRIMI, Televize Barrandov, KINO BARRANDOV, 
BARRANDOV KRIMI, Barrandov NEWS, JOJ Family, JOJ Cinema, Seznam.cz TV, 
SPORT 5, RELAX, kinoSvět, Tv NOE, Hobby TV, Mňam TV, O (Óčko), Óčko STAR, Óčko 
Expres, ÓCKO Black, Retro Music Television, Rebel, REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL, 
ŠLÁGR TV, ŠLÁGR 2, Nova sport 1, Nova sport 2, HBO, HBO 2, HBO 3, CINEMAX, 
CINEMAX 2, CS mini, CS Film, Film Europe, ČESKOSLOVENSKO, Be2Can, WAR svět 
válek, POWER TV; v rozsahu dle přihlášky k registraci doručené dne 31. května 2019 
pod č.j. RRTV/7070/2019-vra a č.j. RRTV/7072/2091-vra. 

-  Rada registruje právnickou osobu, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se 
sídlem: náměstí Junkových 2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, jako provozovatele 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů; územní rozsah 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; 
programová nabídka-registrované programy: české televizní programy veřejnoprávní: 
ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 sport, ČT:D/ČT:Art; české televizní programy s licencí: NOVA, 
Nova Cinema, Nova Action, Nova Gold, Nova 2, Prima, Prima COOL, Prima ZOOM, 
Prima love, Prima MAX, Prima Comedy Central, Prima KRIMI, Televize Barrandov, KINO 
BARRANDOV, BARRANDOV KRIMI, Barrandov NEWS, JOJ Family, JOJ Cinema, 
Seznam.cz TV, SPORT 5, RELAX, kinoSvět, Tv NOE, Hobby TV, Mňam TV, O (Óčko), 
Óčko STAR, Óčko Expres, ÓCKO Black, Retro Music Television, Rebel, REBEL 2 
SLUŠNEJ KANÁL, ŠLÁGR TV, ŠLÁGR 2, Nova sport 1, Nova sport 2, HBO, HBO 2, HBO 
3, CINEMAX, CINEMAX 2, CS mini, CS Film, Film Europe, ČESKOSLOVENSKO, 
Be2Can, WAR svět válek, POWER TV; rozhlasové programy veřejnoprávní: ČRo 
Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Vltava, ČRo Plus, ČRo Radio Wawe, ČRo D-Dur, ČRo 
Jazz, ČRo Radio Praha, Rádio Junior, Rádio Junior Písničky a Regionální programy ČRo; 
v rozsahu dle přihlášky k registraci doručené dne 16. května 2019 pod č.j. RRTV/ 
6543/2019-vra a č.j. RRTV/6544/2019-vra a ve znění doplnění č.j. RRTV/7071/2019-vra 
ze dne 31. května 2019. 

-  Rada zrušila podle § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli MAKRO, 
spol. s r.o., IČ: 40232212, se sídlem: Komenského 463, Cvikov II, 471 54 Cvikov, 
registraci č.j. Rg/67/96 ze dne 17. září 1996, k provozování převzatého vysílání šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů ke dni 1. června 2019, a to na žádost provozovatele 
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doručené dne 5. června 2019 podáním č.j. RRTV/7148/2019-vra a jejího upřesnění č.j. 
RRTV/7622/2019 doručeněho dne 12. června 2019.  

-  Rada zrušila podle § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli Stavební 
bytové družstvo "Život" Mariánské Lázně, IČ: 00040258, se sídlem Hlavní třída 392/136, 
353 01 Mariánské Lázně, registraci č.j. Rg/6/96 ze dne 4. června 1996, k provozování 
převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, na žádost 
provozovatele doručené dne 5. června 2019 pod č.j. RRTV/7147/2019-vra. 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením 
provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ 268 39 407, se sídlem Stavební 992/1, 
Poruba, 708 00 Ostrava, ze dne 4. června 2019, č.j. RRTV/7149/2019-vra, ve znění 
upřesnění ze dne 10. a 13. června 2019, č.j. RRTV/7559/2019-vra a čj. RRTV/7621/2019-
vra, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, č.j.: 
zem/2623/2012, spis. zn.: 2012/503/zem/Dig, ze dne 31. července 2012, spočívající ve 
změně programové nabídky převzatého vysílání ode dne 29. resp. 21. května 2019, a to: 
1) Televizní programy zařazené do programové nabídky převzatého vysílání od 
29. května 2019: regionalnitelevize.cz, TVS; 2) Televizní programy vyřazené z 
programové nabídky převzatého vysílání od 21. května 2019: Brno TV. 

-  Rada se seznámila s vyjádřením společnosti AXOCOM s.r.o., IČ 29146623, se sídlem 
Husinecká 808/5, Žižkov, 130 00 Praha, ze dne 28. května 2019, doručeným Radě dne 
31. května 2019 pod č.j. RRTV/7069/2019-vra, týkajícím se informací o dětském 
písničkovém televizním programu Music Box Lala TV šířeném v České republice na 
základě oprávnění vydaného dne 21. prosince 2018 Regulačním orgánem pro 
elektronická média Srbské republiky. 

-  Rada se seznámila s oznámením společnosti O2 Czech Republic a.s., IČ 601 93 336, 
se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, o změně ostatních 
skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/32/05 ze dne 26. července 2005, 
spočívajícím ve změně programové nabídky převzatého vysílání zařazením nového 
zahraničního televizního programu pro děti Music Box Lala TV, v rozsahu podání ze dne 
10. června 2019, č.j. RRTV/7552/2019-vra. 

-  Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, Progress Digital 
s.r.o., IČ: 29450420, se sídlem: Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava , o změně 
ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn. 2013/460/fia/PRO, č.j. 
fia/2607/2013 ze dne 11. června 2013, spočívajícím v zúžení programové nabídky o 
český televizní program: Retro Music Television, v rozsahu dle podání doručeného dne 
4. června 2019 pod č.j. RRTV/7153/2019-vra. 

-  Rada se seznámila s dopisem předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu, č.j. 
ČTÚ-24 052/2019-613, zde dne 5. června 2019, kterým žádá Radu o vyjádření ve věci 
záměru Českého telekomunikačního úřadu změnit příděly rádiových kmitočtů na základě 
podaných žádostí provozovatelů celoplošných vysílacích sítí v souvislosti s přechodem 
na DVB-T 2. Rada sděluje, že v rámci svých kompetencí daných zákonem č. 231/2001 
Sb. a vzhledem k povaze oprávnění provozovatelů těchto celoplošných sítí, nemá v 
předmětné věci žádné připomínky. 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými od 27. května do 18. června 2019: ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - 168 hodin, 
12. května 2019 v 21:15 hod., příspěvek Žlutá republika a 26. května 2019 v 21:25 hod., 
příspěvek Toasty od premiéra, Reportéři ČT, 13. května 2019 v 21:20 hod., příspěvek 
Přelet nad řepkovými lány a 27. května 2019 v 21:20 hod., příspěvek České vejce v 
Bruselu; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Otázky Václava Moravce, 26. května 2019 v 13:05 
hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - Linka (1), 17. června 2019 v 20:15 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE / ČT1 - 168 hodin, 26. května 2019 v 21:25 hod., Reportéři ČT, 27. května 
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2019 v 21:20 hod. a ČT24 - Události, komentáře, nespecifikované vydání; FTV Prima, 
spol. s r.o. / Prima - upoutávka na pořad Temný kraj, 26. května 2019 v 17:53 hod.; 
ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Horizont ČT24, příspěvek Su Ťij v Praze: Rohingové bez 
odpovědi, 3. června 2019 v 21:30 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - Prostřeno, 27. a 
28. května 2019 v 17:50 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Zázraky přírody, 25. května 
2019 v 20:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Brífink po schůzi vlády, 27. května 2019 
v 15:53 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT sport - Studio fotbal - Dohráno Plus, 27. května 
2019 v 22:05 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / sociální síť Twitter - vyjádření redaktorky; FTV 
Prima, spol. s r.o. / Prima COOL - Autosalon, 30. května 2019 v 20:15 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE / ČT24 - Studio ČT24, příspěvek HN: Babiš je podle EK ve střetu zájmů, 
31. května 2019 v 15:03 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 a ČT24 - Události, tematický blok 
věnovaný auditu Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra Babiše a příspěvek 
Setkání Marie Benešové a Pavla Zemana, 31. května 2019 v 19:00 hod.; FTV Prima, 
spol. s r.o. / Prima - Partie, 2. června 2019 v 11:00 hod. a ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 a 
ČT24 - Otázky Václava Moravce, 2. června 2019 v 12:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 
- Události v regionech, 11. června 2019 v 18:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / 
nespecifikovaný program - nespecifikovaný pořad; ČESKÁ TELEVIZE / nespecifikovaný 
program - různé pořady; ČESKÁ TELEVIZE / nespecifikovaný program - informování o 
premiérovi a prezidentovi ČR; ČESKÁ TELEVIZE, Český rozhlas / nespecifikovaný 
program - informování o problematice justice; ČESKÁ TELEVIZE a Seznam.cz TV, s.r.o. 
/ různé programy - informování o vládě a premiérovi; ČESKÁ TELEVIZE / nespecifikovaný 
program - informování o problematice fotovoltaických elektráren; TV Nova s.r.o. / NOVA 
- Ulice (3697), 11. června 2019 v 18:25 hod.; TELEMEDIA INTERACTV Production Home 
Lt. / Televize Barrandov - teleshopping Rychlá hra; 19. a 21. srpna 2017; Cannabis is The 
Cure, z. s. - návrh na přijetí opatření. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele 
ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, 
o podání vysvětlení, z jakých zdrojů čerpal informace pro svá tvrzení ohledně finančních 
transakcí společnosti Expobank CZ, která zazněla v rámci pořadu Otázky Václava 
Moravce (2. část), odvysílaného dne 26. května 2019 od 13:05 hodin na programu ČT24. 
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 FTV 
Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, o 
podání vysvětlení, z jakého důvody nebyl pořad Linka (1), odvysílaný na programu Prima 
dne 17. června 2019 od 20:15 hodin, opatřen skrytými titulky pro osoby se sluchovým 
postižením, ačkoli dle dostupných programových přehledů měl pořad skryté titulky 
obsahovat. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

-  Rada se seznámila s analýzou zpravodajství a publicistiky programů ČT1 a ČT24 
provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, před volbami do zastupitelstev obcí a Senátu PČR 
2018. 

-  Rada se seznámila s analýzou zpravodajství a publicistiky programu Seznam.cz TV 
provozovatele Seznam.cz TV, s.r.o., před volbami do zastupitelstev obcí a Senátu PČR 
2018. 

-  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 
Seznam.cz TV, s.r.o., IČ 063 87 233, sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, o 
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podání vysvětlení, podle jakých kritérií byli vybráni a pozváni lídři šesti brněnských 
politických stran a hnutí kandidujících ve volbách do zastupitelstev obcí 2018 do pořadu 
Kampaň na šalině, který byl odvysílán na programu Seznam.cz TV dne 10. 9. 2018 od 
20:30 hodin. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 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 
Seznam.cz TV, s.r.o., IČ 063 87 233, sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, o 
podání vysvětlení, podle jakých kritérií byli zváni konkrétní představitelé politických 
uskupení kandidujících ve volbách do zastupitelstev obcí a volbách do Senátu PČR 2018 
do jednotlivých vydání pořadu Duel, vysílaného na programu Seznam.cz TV v období od 
10. 9. 2018 do 11. 10. 2018. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení 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 
Seznam.cz TV, s.r.o., IČ 063 87 233, sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, o 
podání vysvětlení, podle jakých kritérií byli pozváni lídři šesti subjektů kandidujících ve 
volbách do zastupitelstva města Prahy v roce 2018 do speciálního vydání pořadu V 
centru, který byl koncipován jako předvolební debata s kandidáty na primátora hlavního 
města Prahy, a byl odvysílán na programu Seznam.cz TV dne 8. 9. 2018. Rada stanovila 
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 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 
Seznam.cz TV, s.r.o., IČ 063 87 233, sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, o 
podání vysvětlení, podle jakých kritérií byli zváni konkrétní představitelé politických 
uskupení kandidujících ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018 do jednotlivých 
vydání pořadu Výzva, vysílaného na programu Seznam.cz TV v období od 9. 9. 2018 do 
4. 10. 2018. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 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 
Seznam.cz TV, s.r.o., IČ 063 87 233, sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, o 
podání vysvětlení, podle jakého klíče byl poskytnut výpovědní prostor politickým 
subjektům, které dostaly možnost hovořit v pořadu Volební speciál, který byl odvysílán na 
programu Seznam.cz TV dne 6. 10. 2018 v čase od 13:30 do 19:30 hodin a 7. 10. 2018 
v čase od 10:00 do 12:00 hodin. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení výzvy. 

-  Rada se seznámila s analýzou zpravodajství a publicistiky programu Televize 
Barrandov provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. před volbami do zastupitelstev 
obcí a Senátu PČR 2018. 

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon 
č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 
41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00 (dále „obviněný“), 
řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona 
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č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním čtyř vydání pořadu Jak dopadly 
Kauzy Jaromíra Soukupa v období před volbami do zastupitelstev obcí a Senátu PČR 
2018 (13. 9., 20. 9., 27. 9., 11. 10. 2018, vždy od 23:00 hodin) na programu Televize 
Barrandov. Způsob moderace jednotlivých dílů pořadu vykazuje systematický a záměrně 
nevyvážený přístup moderátora ke kandidujícím politickým subjektům. Na straně jedné 
bylo favorizováno hnutí ANO, resp. jeho předseda Andrej Babiš a dále pak osoba Davida 
Ratha. Na straně druhé byly zaznamenány defavorizační praktiky poškozující stranu 
ČSSD, ale i TOP 09. Komunikační strategie moderátora měla silný manipulativní 
potenciál a v kontextu probíhající volební kampaně mohla poškodit/zvýhodnit zvláště výše 
jmenované subjekty kandidující v daných volbách. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele 
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, 
Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, podle jakých kritérií byli zváni konkrétní 
představitelé politických uskupení do jednotlivých vydání pořadu Jaromír Soukup LIVE, 
který byl odvysílán na programu Televize Barrandov v období od 5. 9. 2018 do 10. 10. 
2018. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 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, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon 
č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 
41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00 (dále „obviněný“), 
řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pěti vydání pořadu Duel Jaromír 
Soukupa, ve dnech 13. 9. 2018, 20. 9. 2018, 27. 9. 2018, 4. 10. 2018 a 11. 10. 2018 vždy 
od 21:25 hodin na programu Televize Barrandov, ve kterých docházelo k opakovanému 
porušování vyváženého a objektivního přístupu k politickým subjektům kandidujícím ve 
volbách do zastupitelstev obcí a Senátu PČR 2018. Nevyváženost se projevila na úrovni 
výběru hostů-politiků, pozvaných v předvolebním období do jednotlivých vydání pořadu 
bez vysvětlení kritéria jejich výběru. Dále ve způsobu moderace jednotlivých dílů pořadu, 
který vykazuje systematický a záměrně nevyvážený přístup moderátora ke kandidujícím 
politickým subjektům, favorizováno bylo zejména hnutí ANO a strana KSČM, 
defavorizována strana TOP 09 a kandidát do Senátu PČR Jiří Drahoš. Komunikační 
strategie moderátora měla silný manipulativní potenciál a v kontextu probíhající volební 
kampaně mohla poškodit/zvýhodnit zvláště výše jmenované subjekty kandidující v 
daných volbách. 

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon 
č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 
41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00 (dále „obviněný“), 
řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním šesti vydání pořadu Aréna Jaromír 
Soukupa, ve dnech 4. 9. 2018, 11. 9. 2018, 18. 9. 2018, 25. 9. 2018, 2. 10. 2018 a 9. 10. 
2018 vždy od 21:25 hodin na programu Televize Barrandov, ve kterých docházelo k 
opakovanému porušování vyváženého a objektivního přístupu k politickým subjektům 
kandidujícím ve volbách do zastupitelstev obcí a Senátu PČR 2018. Nevyváženost se 
projevila na úrovni výběru hostů-politiků, pozvaných v předvolebním období do 
jednotlivých vydáních pořadu bez vysvětlení kritéria jejich výběru. Dále ve způsobu 
moderace jednotlivých dílů pořadu, který vykazuje systematický a záměrně nevyvážený 



 

9 

 

přístup moderátora ke kandidujícím politickým subjektům. Na straně jedné bylo 
favorizováno hnutí ANO, resp. jeho předseda Andrej Babiš, dále pak Tomio Okamura 
(SPD) či Jaroslav Kubera (ODS, kandidát do zastupitelstva Teplic). Na straně druhé byly 
zaznamenány defavorizační zmínky o Miroslavu Kalouskovi (TOP 09), Michaele Šojdrové 
(KDU-ČSL), Tomáši Petříčkovi (ČSSD) i straně ČSSD obecně. Komunikační strategie 
moderátora měla silný manipulativní potenciál a v kontextu probíhající volební kampaně 
mohla poškodit/zvýhodnit zvláště výše jmenované subjekty kandidující v daných volbách. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele 
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, 
Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, podle jakých kritérií byli zváni konkrétní 
představitelé politických uskupení do jednotlivých vydání pořadu Bez cenzury, který byl 
odvysílán na programu Televize Barrandov v období od 9. 9. 2018 do 7. 10. 2018. Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 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, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon 
č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 
41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00 (dále „obviněný“), 
řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Bez cenzury dne 9. 9. 2018 
od 13:00 hodin na programu Televize Barrandov. Hostem tohoto pořadu byl lídr 
kandidátky hnutí ANO na primátora hlavního města Prahy Petr Stuchlík, který dostal 
opakovanou možnost propagovat konkrétní prvky volební kampaně ANO v Praze bez 
jakékoli korekce ze strany moderátorky. Ostatním kandidujícím subjektům prostor pro 
takovou formu politické sebepropagace poskytnut nebyl. Taková podpora jednoho 
subjektu v diskuzním pořadu je v rozporu s povinností zpravodajských a politicko-
publicistických pořadů dbát zásad objektivity a vyváženosti. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje 
provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého 
náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním šesti vydání pořadu Týden s 
prezidentem, v období od 9. 9. 2018 do 11. 10. 2018 na programu Televize Barrandov ( 
9. 9. 2018 od 12:00 a 13. 9. 2018, 20. 9. 2018, 27. 9. 2018, 4. 10. 2018 a 11. 10. 2018 
vždy od 20:20 hodin). Moderátor pořadu neplnil v daných vydáních pořadu roli 
názorového oponenta svému hostu, opakovaně a záměrně poškozoval některé politické 
subjekty (konkrétně Jiřího Paroubka, Michaelu Šojdrovou, Miroslava Pocheho, Tomáše 
Petříčka, Antonína Staňka, Jiřího Drahoše, Marka Hilšera, Pavla Fischera, Miroslava 
Kalouska, Andreje Babiše a obecně i stranu ČSSD) netransparentními, subjektivními a 
manipulativními tvrzeními, čímž zasahoval do rovné politické soutěže před volbami. 
Dopustil se tak porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-
publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Rada stanovila lhůtu 
k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s analýzou zpravodajství a publicistiky programu NOVA 
provozovatele TV Nova s.r.o., před volbami do zastupitelstev obcí a Senátu PČR 2018. 

-  Rada se seznámila s analýzou zpravodajství a publicistiky programu Prima 
provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., před volbami do zastupitelstev obcí a Senátu PČR 
2018.  
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-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon 
č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, 
sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z 
moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se mohl dopustit odvysíláním pořadu Velké zprávy, resp. příspěvků V Říčanech u Prahy 
má vyrůst velké sídliště. Lidé se bojí nového návalu aut a Lidé v Říčanech nechtějí nové 
sídliště. Zvýší to podle nich dopravu, na programu Prima dne 4. října 2018 od 18:55 hodin, 
neboť v jejich rámci neposkytl dostatečný prostor zastáncům výstavby sídliště v Říčanech 
u Prahy, tj. nezprostředkoval divákům relevantní stanoviska politických subjektů, resp. 
městských zastupitelů, kteří nehlasovali pro omezení výstavby v Říčanech. Příspěvky 
svým zpracováním mohly v období před volbami do obecních zastupitelstev zvýhodnit 
kandidující subjekt Klidné město, jehož zástupci (zejména pak úřadující starosta Říčan u 
Prahy Vladimír Kořen) zde získali nadstandardní prostor k formulaci svých postojů a 
argumentů ohledně údajných rizik spojených s výstavbou sídliště, a tím i k pozitivní 
prezentaci uskupení v předvečer voleb. Provozovatel se tak mohl dopustit porušení své 
povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváženosti.  

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon 
č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, 
sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z 
moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se mohl dopustit odvysíláním pořadu Velké zprávy, resp. reportáže Udavači mají své 
stránky na internetu, na programu Prima dne 8. září 2018 od 18:55 hodin. Provozovatel 
v reportáži téma regulací a oznamování nezákonného jednání prezentoval 
jednostranným způsobem, operoval se silně subjektivním, hodnotově zabarveným 
slovníkem, současnou regulační praxi dokonce v závěru příspěvku přirovnal k 
zavrženíhodnému jednání lidí z období nacismu („A bohužel právě udavačství se opět 
stává součástí našich životů“, „A že jsme národem udavačů se znovu ukázalo nedávno, 
a to dokonce se státní podporou“, „Co je ale nejhorší, tahle udavačská atmosféra 
vyvolává v lidech nutkání sami v sobě cenzurovat své názory“, „Vrací se ty nejchmurnější 
doby, tohle je anonymní dopis z roku 1941. Marie Ekštajnová prý zakrývá svůj židovský 
původ“, „Marie Ekštajnová pak zahynula ve vyhlazovacím táboře Sobibor. Motivace 
udavačů je ale i dnes stejně jako za války stejná. Jsou to hlavně závist, nenávist a osobní 
msta.“), hodnotící soudy redakce tak byly míseny s informacemi zpravodajského 
charakteru. Zpravodajský příspěvek výrazně vykazoval ztrátu redakční neutrality. 
Jednostranností, zaujatostí a neoddělením hodnotících soudů od informací 
zpravodajského charakteru mohly být porušeny zásady objektivity a vyváženosti.  

-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu KINO BARRANDOV 
provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. dne 28. dubna 2019 v úseku od 8:57:08 
do 24:00:00 hodin. 

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 
Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
č. 40/1995 Sb.), vyzývá dle § 7a odst. 4 a 5 zákona č. 40/1995 Sb. provozovatele vysílání 
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, 15200 
Praha 5, který byl ve smyslu ustanovení § 1 odst. 7 zákona č. 40/1995 Sb. šiřitelem 
obchodního sdělení Klenot TV, odvysílaného dne 28. dubna 2019 od 11:21 hodin na 
programu KINO BARRANDOV, ke sdělení osoby, která si u něj šíření předmětného 
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obchodního sdělení objednala, a ke sdělení zadavatele a zpracovatele tohoto 
obchodního sdělení. 

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. 
a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s 
ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich 
(dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem vysílání Barrandov 
Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, 15200 Praha 5, (dále 
„obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním teleshoppingu Klenot TV 
dne 28. dubna 2019 od 11:21 hodin na programu KINO BARRANDOV, v jehož průběhu 
moderátorka opakovaně tvrdila, že nabízené výrobky, kterými byly šperky se vsazenými 
kameny, respektive že tyto vsazené kameny mohou odstranit různé zdravotní potíže, 
přičemž nabídku konkrétních výrobků podpořila formulacemi: „smaragd (...) léčí 
samozřejmě i tělo i duch, ducha“ (čas 11:41:31-11:41:41 hodin); „Turmalíny jsou 
nejpozitivnějšími, nejléčivějšími kameny. (...) působí to, prosím vás, na všechny snad 
orgány.“ (čas 12:09:44-12:10:05 hodin); „Ametysty mají velmi rychlé, silné účinky (...) je 
to kámen léčivý“ (čas 12:15:24-12:15:50 hodin); „Je to dokonce přírodní sedativum, právě 
ametystík, a je to kámen, vlastně, který, vlastně celkově, celkově vlastně pomáhá. Má 
silnou léčivou moc“ (čas 12:19:15-12:19:34 hodin); „Topaz je kámen (...) léčení.“ (čas 
12:31:50-12:31:55 hodin). Těmito tvrzeními moderátorka implikovala, že kameny v 
nabízených špercích mohou různé zdravotní potíže odstranit, resp. vyléčit. Nebezpečí 
těchto tvrzení lze spatřovat v tom, že příslušné zdravotní problémy mohou být vyvolány 
závažnějšími onemocněními a signalizovat je, a divák pod vlivem citovaných tvrzení může 
zanedbat řádnou péči o své zdraví. Nikde v tomto teleshoppingu se neobjevila informace, 
že by diváci měli varovným symptomům svého těla věnovat náležitou pozornost a že 
základem pro stanovení diagnózy je vyšetření specialistou, který zvolí vhodnou léčbu. 
Údajné léčivé účinky kamenů ve špercích byly opakovaně zdůrazňovány, resp. byly 
prezentovány jako významný důvod k nákupu šperku. Takový postup může spotřebitele 
přimět učinit rozhodnutí (nákup produktu), které by za běžných okolností neučinili. 
Důsledkem takového jednání může být ohrožení zdraví spotřebitelů, kteří tak mohou 
zanedbat řádnou péči o svůj zdravotní stav. 

-  Rada se seznámila s analýzou programu SPEKTRUM HOME provozovatele AMC 
Networks Central Europe s.r.o. ze dne 5. dubna 2019, časového úseku od 12:00 do 24:00 
hodin.  

-  Rada se seznámila s analýzou programu Info TV provozovatele TP Pohoda s.r.o. ze 
dne 13. 2. 2019 od 10:00 do 22:00 hod.  

-  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 TP 
Pohoda s.r.o., IČ: 26852683, se sídlem Stavební, 992/1, Poruba, Ostrava-město, PSČ 
70 800, o podání vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání byly do vysílání Info 
TV zařazeny reportáže o skiareálu Harusák u Nového Města na Moravě a o pohádkové 
vesničce Podlesí na Vysočině. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím tzv. 
screeningu za období únor 2019, která pokrývala úseky programu Barrandov NEWS v 
těchto dnech a v těchto časech: 14. 2. 2019 v časovém úseku 12:00:00 - 00:00:00 hod.; 
16. 2. 2019 00:00:00 - 23:59:00 hod. a 17. 2. 2019 10:00:00 - 14:00:00 hod. 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Nova Gold provozovatele TV Nova s.r.o. ze 
dne 10. března 2019 v úseku 22:00-24:00 hodin. 
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-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíce únor a březen 
2019. 

-  Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení s motivem 
„TESCO - finanční služby“, které bylo odvysíláno dne 13. března 2019 v čase 08:26:10 
na programu Prima. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v 
souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a 
řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem 
reklamy, společností Biopol GN s.r.o. sídlem: Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, IČ: 
26214768, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 5d 
odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy s motivem „Barnys Sioux“, v níž 
je prezentován produkt Barny's Sioux, odvysílané jako součást teleshoppingového bloku 
dne 23. března 2019 v čase 13:35:22 hodin na programu NOVA, mohlo dojít k porušení 
povinnosti, aby reklama, prostřednictvím které byl propagován doplněk stravy Barny's 
Sioux, obsahovala zákonný text „doplněk stravy“. V obchodním sdělení zřetelný text 
informující o faktu, že přípravek Barny's Sioux je doplněk stravy, absentuje v obrazové i 
zvukové složce. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV 
Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Libeň, 180 00 Praha 8, na 
porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním obchodního 
sdělení / oznámení o sponzorování programu s motivem „BIOHAR“ dne 11. března 2019 
v čase 17:15:49 na programu Prima, v němž absentovalo uvedení hlavního předmětu 
činnosti sponzora, se dopustil porušení povinnosti uvést v případě oznámení o 
sponzorování programu hlavní předmět činnosti sponzora. Rada stanovila lhůtu k 
nápravě 7 dnů od doručení 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, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon 
č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem Magical roof s.r.o., IČ: 048 99 784, 
Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, řízení o přestupku z moci úřední pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že 
neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání programu JOJ Cinema+1 ze dne 
15. ledna 2019 v časovém úseku 19.00-24.00 hodin, respektive neposkytl alternativně 
určený záznam programu JOJ Cinema+1 ze dne 6. března 2019 z časového úseku 10.00-
22.00 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. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, vydala dne 25. června 2019 toto usnesení: Rada zastavuje 
s provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 
140 70, řízení o přestupku vedené pro porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Reportéři ČT, respektive reportáže 
S ortelem v zádech dne 27. srpna 2018 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, 
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upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, 
PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., § 31 odst. 2 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Reportéři ČT, resp. 
reportáže S ortelem v zádech dne 27. srpna 2018 od 21:25 hodin na programu ČT1, 
neboť v této reportáži uvedl jednak nepřesnou informaci, že Renata Vesecká redakci 
České televize sdělila, že se „nebude vyjadřovat“ (k případu soudního sporu s Ing. Alenou 
Vitáskovou), když ve skutečnosti uvedla, že se „nebude blíže vyjadřovat“ nad rámec toho, 
co již sdělila v dopise, kterým zodpovídala otázky redaktorů České televize. Divákovi tak 
nebyly poskytnuty přesné informace, na jejichž základě by si byl schopen svobodně 
vytvořit vlastní názor na danou věc. Tím se provozovatel dopustil porušení povinnosti 
zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad 
objektivity a vyváženosti. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto 
upozornění. 

-  Rada coby ústřední správní úřad na základě ustanovení § 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 podle ustanovení § 86 odst. 
1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala 
dne 19. února 2019 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ: 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, řízení o přestupku vedené pro 
možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl 
dopustit odvysíláním pořadu Newsroom ČT24 dne 23. září 2018 od 22:02 hodin na 
programu ČT24, neboť skutek, o němž se vede řízení, se nestal.  

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. 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.), dle § 60 odst. 1 písm. e) a 
§ 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku 
vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
(dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla takto: Obviněný provozovatel 
3C spol. s r.o., IČ: 00532819, sídlem Jinačovice 89, PSČ 66434, se uznává vinným v 
souladu s § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení § 32 odst. 1 písm. l) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou žádost Rady nedodal 
záznam vysílání programu 3C ze dnů 24. - 25. srpna 2018 v časovém úseku 00.00 - 24.00 
hodin, ani záznam alternativní, stanovený v upozornění na porušení zákona, ze dnů 
24.- 25. října 2018 z časového úseku 00.00 - 24.00 hodin. Za přestupek se obviněnému 
v souladu s ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá pokuta ve 
výši 5 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí 
na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 201912. 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 201912, úhrada nákladů je 
splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

-  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 3C 
spol. s r.o., IČ: 00532819, sídlem Jinačovice 89, PSČ 66434, o podání vysvětlení, jakým 
způsobem naplňuje ust. § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., konkrétně jak 
zajišťuje uchovávání záznamů pořadů včetně dalších částí vysílání v odvysílané podobě 
po dobu alespoň 30 dnů od dne jejich vysílání. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 
30 dní ode dne doručení této výzvy.  

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. 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.), dle § 60 odst. 1 písm. e) a 
§ 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku 
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vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
(dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla takto: Obviněný provozovatel 
KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 15043355, sídlem Plynárenská 671, 280 02, Kolín, se 
uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení 
§ 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou 
žádost Rady nedodal záznamy infokanálu Mokré Lazce ze dnů 13. - 14. července 2018 
v časovém úseku od 00:00 do 24.00 hodin, tj. z období dvou dnů, či alternativně ze 7. - 8. 
října 2018 časový úsek 00.00-24.00 hodin, v odvysílané podobě a v náležité technické 
kvalitě, ačkoli má podle zákona povinnost uchovávat záznamy všech pořadů včetně 
dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na písemnou 
výzvu je Radě zapůjčit. Za přestupek se obviněnému v souladu s ustanovením § 60 odst. 
7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá pokuta ve výši 5 000,- Kč. Pokuta je splatná ve 
lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, 
variabilní symbol 2019104. 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 2019104, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních 
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. 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.), dle § 60 odst. 2 písm. g) a 
§ 60 odst. 7 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku 
vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
(dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla takto: Obviněný provozovatel 
KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 15043355, sídlem Plynárenská 671, 280 02, Kolín, se 
uznává vinným v souladu s § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení 
licenčních podmínek ve vysílání programu Infokanál Benešov u Semil, Infokanál 
Chuchelna ze dnů 13. a 14. července 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin, 
tj. z období dvou dnů, a programu TKR Seč - informační kanál města Seč ze dne 
2. 7. 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin, tj. z období jednoho dne, kterého 
se dopustil tím, že délka textových smyček programu Infokanál Benešov u Semil, 
Infokanál Chuchelna a TKR Seč - informační kanál města Seč neodpovídala délce 
uvedené v licenci. U programu Infokanál Benešov u Semil se jednalo o délku smyčky 2 
minuty a 1 vteřina, ačkoli licenční podmínky předpokládají délku 10 - 15 minut, u programu 
Infokanál Chuchelna měla smyčka celkovou délku 2 minuty a 20 vteřin, ačkoli licenční 
podmínky předpokládají délku 10 -15 minut a u programu TKR Seč - informační kanál 
města Seč měla smyčka délku 4 minuty a 45 vteřin, ačkoli licenční podmínky 
předpokládají délku 10 - 60 minut. Za přestupek se obviněnému v souladu s ustanovením 
§ 60 odst. 7 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá pokuta ve výši 20 000,- Kč. Pokuta 
je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754 - 
19223001/0710, variabilní symbol 2019106. 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 2019106, úhrada nákladů je splatná 
do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení k 
pořadu Otázky Václava Moravce, odvysílanému dne 17. března 2019 od 12:00 hodin na 
programech ČT1 a ČT24, jakým způsobem byla zajištěna názorová vyváženost tohoto 
pořadu, když k otázce vyloučení Václava Klause ml. z ODS se nemohl vyslovit Václav 
Klaus ml. či jiný host, u něhož by bylo možno očekávat, že bude interpretovat a zastávat 
Klausovo stanovisko, a dále na základě jakých konkrétních důkazů a podkladů moderátor 
pořadu obvinil Václava Klause ml. z nenávisti vůči Židům.  
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-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením 
§ 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu 
Otázky Václava Moravce dne 17. března 2019 od 12:00 hodin na programech ČT1 a 
ČT24, že věc odkládá.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele obchodního sdělení, společnost 
BILLA, spol. s r.o., IČ 00685976, sídlem Říčany u Prahy, Modletice 67, PSČ 25101, zda 
přímo v prodejnách BILLA probíhá pečení čerstvého pečiva (tj. z připraveného těsta), či 
zda je zde pečivo pouze rozpékáno ze zmrazeného polotovaru, a to zejména v návaznosti 
na tvrzení „Právě jsme dopekli meruňkové kapsy“, které zazní v reklamě BILLA 
odvysílané dne 18. března 2019 v čase od 16:16:11 hodin na programu NOVA.  

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. 
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále 
jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 
Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla 
zahájit se zadavatelem reklamy, společností BILLA, spol. s r.o., IČ 00685976, sídlem 
Říčany u Prahy, Modletice 67, PSČ 25101, řízení o přestupku z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 1 
Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, čehož se mohl dopustit zadáním reklamy BILLA 
odvysílané dne 18. března 2019 v čase od 16:16:11 hodin na programu NOVA, neboť v 
reklamě jsou uvedeny zavádějící informace o vlastnostech a povaze, respektive způsobu 
výroby pekařských výrobků prodávaných v prodejnách Billa - reklama začíná sdělením, 
že u pečiva je čerstvost na prvním místě, což je doprovázeno záběrem na detail zlatavého 
jemného pečiva, která se právě peče v troubě, kdy takové spojení má ve spotřebiteli 
vzbudit dojem, že jelikož je čerstvost pečiva v Bille na prvním místě, pak je zde čerstvé 
pečivo pochopitelně běžně k zakoupení. Dále nakupující babička začne vzpomínat na 
své dětství, kdy její maminka vždy v neděli pekla, kdy tyto vzpomínky na právě upečené 
pečivo vyndané z trouby jí evokují vůně, které se linou prodejnou Billa. Zde je opět 
jednoznačná paralela mezi čerstvým pečivem z babiččina dětství a „čerstvým“ pečivem z 
Billy (neboť vůně obojího jsou totožné). Vnuk navíc glosuje, že babička může mít díky 
Bille neděli každý den (tj. může mít čerstvé pečivo každý den). Načež zaměstnankyně 
Billy odvětí, že neděli (tj. čerstvé pečivo) může mít babička v Bille nikoli každý den, ale 
dokonce každou půlhodinu. Vše je korunováno záběrem na hodiny, kde je napsáno 
„Každých 30 minut čerstvě napečeno“. Dle ustanovení § 11a písm. f) vyhlášky 
Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., je čerstvým běžným pečivem nebalené běžné 
pečivo, jehož celý technologický proces výroby od přípravy těsta až po upečení či 
obdobnou tepelnou úpravu, včetně uvedení do oběhu, nebyl přerušen zmrazením nebo 
jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti a které je zároveň 
nabízeno k prodeji spotřebiteli nejdéle do 24 hodin po upečení či obdobné tepelné úpravě. 
Reklama tedy u spotřebitele budí dojem, že je v prodejnách Billa prodáváno čerstvé 
pečivo (konkrétně meruňkové kapsy), když ve skutečnosti se jedná o rozmrazený 
(dopékaný) polotovar, který definici čerstvého pečiva z tohoto důvodu nesplňuje.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnost Emporia Style Kft., IČO: 01- 09-
170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41, ve věci stížnosti 
č. j. RRTV/3689/2019-vra, doručené Radě dne 12. března 2019 a dále s vysvětlením, 
jakým způsobem může doložit tvrzení protagonistek teleshoppingových bloků Klenot TV 
vysílaných ve dnech 4., 7. a 8. března 2019 na programu Televize Barrandov, že každý 
nabízený produkt z kolekce „od Glenna Lehrera“ vyrábí ručně sám Glenn Lehrer (zaznělo 
opakovaně v uvedených teleshoppingových blocích), že Glenn Lehrer vyrábí „pár“ klenotů 
do roka (4. března 2019 v 8:18 a 7. března 2019 v 9:38 hodin na programu Televize 
Barrandov), že vše je vyrobeno v jednom či maximálně dvou kusech (7. března 2019 v 
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9:47 hodin na programu Televize Barrandov) a že prsten nabízený dne 8. března 2019 
od 8:12 hodin na programu Televize Barrandov byl vyroben pouze ve třech kusech 
(tvrzení v čase 8:15 hodin).  

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. 
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále 
jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 
Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla 
zahájit se zadavatelem teleshoppingu, společností Emporia Style Kft., IČO: 01- 09-
170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41, řízení o 
přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení porušení ustanovení § 2 odst. 1 
písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., respektive ustanovení 5 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele, čehož se mohl dopustit zadáním teleshoppingových bloků Klenot 
TV odvysílaných ve dnech 4., 7. a 8. března 2019 na programu Televize Barrandov, které 
jsou klamavou obchodní praktikou, neboť obsahují věcně nesprávnou a tedy nepravdivou 
informaci, že všechny nabízené šperky z kolekce Glenn Lehrer jsou vyráběné přímo 
osobně a ručně světoznámým šperkařem Glennem Lehrerem (teleshopping Klenot TV 
4.3.2019, čas od 1:08:18 od začátku teleshoppingu: „Mimochodem, on (Glenn Lehrer) 
každý svůj produkt vyrábí ručně, on nemá žádného druhého nějakého pomocníka, on to 
všechno dělá sám, proto vyrábí pár klenotů do roka.“, Klenot TV 4.3.2019, čas od 1:14:26 
od začátku teleshoppingu:„Každý produkt je ručně vybroušený Glennem Lehrerem. To 
není žádná taková výroba jako například máte něco od Gucci, tak samozřejmě tady 
designéři Gucci to navrhují, ale oni už pak nejsou součástí procesu výroby, mají celé týmy 
na to, aby to vyrobili. Ale u Glenna Lehrera je to jinak. Glenn si to sám navrhne a sám to 
vybrousí, sám to vytvoří, on sám ručně samozřejmě dělá každý produkt, který vybrousí.“, 
Klenot TV 7.3.2019, čas od 7:40 od začátku teleshoppingu: „Glenn Lehrer vytváří do roka 
jenom pár klenotů, to vytváří všechno sám a skutečně on nedeleguje tu práci brusu 
nikomu ze svých pomocníků, sám osobně brousí každý tento drahokam.“, Klenot TV 
8.3.2019 od 7:10 hodin, čas od 1:03:17 od začátku teleshoppingu:„Glenn Lehrer vyrábí 
ty šperky sám osobně.“, Klenot TV 8.3.2019 od 9:30 hodin, čas od 1:00:38 od začátku 
teleshoppingu:„On hlavně dámy, prosím vás, vůbec nikomu takhle nedeleguje tuto práci... 
On to všechno dělá sám osobně. Například když máte produkt od Gucci nebo Dolce 
Gabana, tak vy samozřejmě za to zaplatíte obrovské peníze, ale ten samotný designér 
se toho ani nedotkne. On samozřejmě vytvoří design, ale pak už to dělají další pracovníci, 
tady mají velký tým na to. Takže to bude tvořit například nějaká neznámá žena, šít to 
vaše oblečení. Ale Glenn Lehrer sám osobně vytváří každý jeho produkt, opravdu každý 
brus on dělá sám.“), když ve skutečnosti jejich výrobu zajišťují zaměstnanci společnosti, 
ve které Glenn Lehrer působí. Uvádění této nesprávné informace vede nebo může vést 
spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TUTY Broadcasting, a.s., 
IČ: 05883121, sídlem Werichova 1145/33, Hlubočepy, PSČ 152 00, ohledně obchodního 
sdělení s motivem „Fešák Píno“, které bylo odvysíláno dne 21. listopadu 2018 v čase 
16:36:59 na programu TUTY, neboť není zřejmé, z jakého důvodu došlo k zakrytí 
označení o sponzorování pořadu (text „sponzor pořadu“) logem televizního programu, 
čímž se výše zmíněný text stal fakticky nečitelným. 

-   Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele 
Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ 26735679, se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ 
147 00, o podání vysvětlení, resp. doložení naplnění základní programové specifikace 
programu Barrandov NEWS „Program tematicky zaměřený převážně na českou a 
slovenskou hudební a s hudbou související tvorbu.“ v kalendářním týdnu od 4. do 10. 
března 2019, a to konkrétně poskytnutím seznamu pořadů, s jejich přesnou stopáží a 
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časem odvysílání v jednotlivých dnech uvedeného kalendářního týdne, jejichž zařazením 
byla naplněna povinnost, aby pořady s českou a slovenskou hudební a s hudbou 
související tvorbou činily převažující žánr v celku programové skladby. Z výkazu musí být 
rovněž zřejmé, jaká byla celková stopáž ostatních pořadů ve vysílání sledovaného týdne 
a jeho jednotlivých dnech (pořady, které nespadají do kategorie pořadů s českou a 
slovenskou hudební a s hudbou související tvorbou). Přičemž uvedené stopáže obou 
skupin pořadů nebudou zahrnovat obchodní sdělení, která nejsou redakčním obsahem 
provozovatele. Rada stanovila lhůtu pro podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 
žádosti.  

-  Rada se seznámila s podanými vysvětleními poskytovatelů audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání v souvislosti s přijatými opatřeními na podporu mediální gramotnosti 
za rok 2018 a rovněž s informacemi o přijatých opatřeních na podporu mediální 
gramotnosti, které poskytli provozovatelé vysílání v reakci na uložená upozornění na 
porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada se v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění a v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 
zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 
250/2016 Sb.“), rozhodla zahájit s provozovatelem AIDEM & Vyšší odborná škola 
televizní Brno a.s., IČ: 27695964, Vídeňská, Přízřenice, Brno, č.o.51, č.p.122, 61900, 
řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 
Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl 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 a tyto informace neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci 
vydaného upozornění na porušení zákona. 

-  Rada se v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění a v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 
zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona 
č. 250/2016 Sb.“), rozhodla zahájit s provozovatelem JAMES DEAN CO. s.r.o., IČ: 
24229814, sídlem Charvátova, č.o.3, č.p.1988, 11000, Hlavní město Praha, Česká 
republika, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 6 zákona 
č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl 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 a tyto informace neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě 
v rámci vydaného upozornění na porušení zákona. 

-  Rada se v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění a v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 
zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona 
č. 250/2016 Sb.“), rozhodla zahájit s provozovatelem TV Osoblaha s.r.o., IČ: 25849875, 
sídlem Stará Červená Voda, č.p.138, 79053, Jeseník, Česká republika, řízení o přestupku 
z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu 
Rady neposkytl 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 a tyto informace 
neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného upozornění na 
porušení zákona. 

-  Rada se seznámila se stanoviskem Sjednocené organizace nevidomých a 
slabozrakých ČR č.j. RRTV/6362/2019-vra ve věci šíření zvukové stopy poskytující 
audiopopis pro osoby se zrakovým postižením prostřednictvím kabelových systémů. 
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-  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 převzatého 
vysílání O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - 
Michle, PSČ 14022, o podání vysvětlení k šíření zvukové stopy poskytující audiopopis 
pro osoby se zrakovým postižením prostřednictvím kabelových systémů, resp. o 
vyjádření, zda došlo k naplnění deklarovaného cíle vyjádřeného v podaném vysvětlení ze 
dne 18. 3. 2019, č.j. RRTV/4094/2019-vra, tedy zda již dochází k šíření audiopopisů u 
všech převzatých programů, které divákům tuto službu poskytují. Rada stanovila lhůtu k 
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s. r. o. (č.j. 
RRTV/6891/2019-vra) na upozornění (č.j. RRTV/6512/2019-loj) na porušení § 32 odst. 1 
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil odvysíláním pořadu 
Nářez dne 13. února 2019 od 18:30 hodin na programu AMC CHANNEL CENTRAL AND 
EASTERN EUROPE (Česká republika). 

-   Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., (č.j. 
RRTV/6894/2019-vra) na upozornění (č.j. RRTV/6521/2019-loj) na porušení § 32 odst. 1 
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 13. února 2019 od 18:30 
hodin na programu AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE (Česká 
republika) odvysílal pořad Nářez, který obsahoval vulgarismy a nadávky.  

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s. r. o. (č.j. 
RRTV/6941/2019-vra) na upozornění (č.j. RRTV/6518/2019-loj) na porušení ustanovení 
§ 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, že 
dne 4. března 2019 od 18:50 hodin, kdy mohli vysílání sledovat i děti a mladiství, odvysílal 
na programu FILM CAFE (Maďarsko) film Vad vágyak (Wild Things), neboť odvysílání 
tohoto filmu mohlo ohrozit fyzický, psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 5 A 120/2015 ze dne 
25. dubna 2019, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti GREENFIN, a.s., proti 
rozhodnutí Rady ze dne 14. 4. 2015 č. j. RRTV/2042/2015-VAL, sp. zn. 
2013/415/had/GRE o uložení pokuty ve výši 400 000,- Kč pro porušení povinnosti 
stanovené § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP 
a Rady (EU) č. 1169/2011, ke kterému došlo odvysíláním reklamy/teleshoppingu 
propagující produkt GS Condro odvysílané jako druhé v pořadí v rámci 
teleshoppingového bloku Nedělní receptář EXTRA, cca od 13:10:10 hodin (pořad vysílán 
od 13:04:53 hodin) dne 31. 3. 2013 na programu Prima family. 

-  Rada se seznámila s obsahem publikace JUFREX „Media regulatory authorities and 
protection of minors“. 

 

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 

-  Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání iVysílání 
poskytovatele Česká televize.  

-  Rada se seznámila s analýzou služby MALL.TV poskytované subjektem Internet Mall, 
a.s. 

-  Rada se seznámila s analýzou služby archív TV Rebel poskytované subjektem Digital 
Broadcasting s.r.o. 

-  Rada vzala na vědomí ukončení poskytování audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb., poskytovatele Burda International CZ s.r.o., 
se sídlem Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 15273598, umístěných 
na adrese www.joyonline.cz/joy-tv a www.elle.cz/rubrika/elletv.  

-  Rada na základě žádosti ze dne 24. května 2019, č. j. RRTV/6918/2019-dol, zapsala 
změnu evidovaných údajů poskytovatele Seznam.cz, a.s. se sídlem Praha 5 - Smíchov, 
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Radlická 3294/10, PSČ 150 00, IČ 26168685, spočívající ve změně názvu služby ze 
Stream.cz na Televizeseznam.cz a internetové adrese přístupu ke službě z 
www.stream.cz na www.televizeseznam.cz. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele České aerolinie a.s., 
IČ 45795908, se sídlem Evropská 846/176a, Praha, PSČ 160 00, z jakého důvodu nebylo 
dosud zahájeno poskytování audiovizuálního obsahu prostřednictvím služby Ambientní 
média vzhledem k tomu, že v žádosti o zápis do Evidence poskytovatelů audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání byl uveden termín 1. 11. 2018. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 27. 6. 2019 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


