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Tisková zpráva ze 13. zasedání 2020, konaného dne 21. 7. 2020 

 

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 13. zasedání 
projednala 32 bodů programu. Vyhodnotila 22 stížností diváků a posluchačů, vydala čtyři 
upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení šesti řízení o přestupku. Rada 
udělila společnosti TV Nova s.r.o., dvě licence k provozování televizního vysílání 
programů Nova a Nova sport 1 šířených prostřednictvím družice. 
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-   Rada se seznámila s analýzou zpravodajských relací programu Rádio Impuls 

provozovatele LONDA spol. s r.o. ze dnů 1. - 3. června 2020 v čase 6:00-20:00 hodin. 

-   Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 

MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Černá Hora, Trutnov 105,3 MHz) dne 

7. července 2020, Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; Plzeň 104,1 MHz) dne 

7. července 2020, MAX LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO; Praha-Jinonice 102,9 

MHz) dne 7. července 2020, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program KISS; 

Praha 98,1 MHz) dne 7. července 2020, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; 

Chomutov 98,1 MHz) dne 7. července 2020 a JUKE BOX, spol. s r. o. (program RADIO 

ČAS-FM; Zlín 103,7 MHz) dne 7. července 2020. 

-   Rada se seznámila s informacemi Českého telekomunikačního úřadu o vydání 

krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV 

vysílačů. 

-   Rada se seznámila s oznámením provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852474, se 

sídlem Stavební 992, 708 00 Ostrava - Poruba, doručeným Radě dne 25.06.2020, č.j.: 

RRTV/10343/2020-vra, spočívajícím v zahájení vysílání dne 25. 06.2020 na stanovišti 

Javůrek 94,2 MHz / 0,05 kW (přesun ze stanoviště Devět křížů), program Rádio Dálnice 

(licence sp.zn 2013/831/zab). Souhlas byl udělen rozhodnutím sp.zn.: 

RRTV/2019/301/zab. 

-   Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., 

IČ: 49435001, se sídlem Barvičova 85, 602 00 Brno, doručeným Radě dne 03.07.2020, 

č.j.: RRTV/10582/2020-vra spočívajícím v oznámení výluk a výpadků vysílání Radia 

Proglas za měsíc červen 2020. 

-   Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/10151/2020-pod ohledně údajné 

neobjektivity moderátora v epizodě pořadu Jak to vidí ze dne 18. 6. 2020 od 8:30 na ČRo. 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. 

RRTV/10436/2020- vra ohledně toho, že program ČRo Plus je údajně neobjektivní. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-   Rada udělila právnické osobě TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se sídlem Kříženeckého 

náměstí 1078/5a, Praha, 15200, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k provozování 

televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let, označení (název) 

programu: Nova; základní programová specifikace: plnoformátový televizní program; 

časový rozsah vysílání: 24 h denně; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo 

převážně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle 

žádosti doručené dne 29. 6. 2020,č. j. RRTV/10484/2020-vac. 
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-   Rada udělila právnické osobě TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se sídlem Kříženeckého 

náměstí 1078/5a, Praha, 15200, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k provozování 

televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let, označení (název) 

programu: Nova sport 1; základní programová specifikace: televizní sportovní program; 

časový rozsah vysílání: 18 - 24 h denně; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela 

nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: 

český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 29. 6. 2020, č. j. RRTV/10473/2020-vac. 

-   Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského 

státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, 

tj. Slovenskou republiku, o udělení licence společnosti TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se 

sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha, 15200, k televiznímu vysílání programu 

Nova sport 1 šířeném prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: 

televizní sportovní program. 

-   Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., udělila 

provozovateli KABEL OSTROV, s.r.o., IČ 635 08 834, se sídlem Ostrov, Mírové nám. 733, 

PSČ 36301, souhlas s přerušením vysílání televizního programu TV Ostrov šířeného 

prostřednictvím kabelových systémů na základě licence č.j. RRTV/855/2015-SMU ze dne 

17. února 2015, a to od 1. července 2020 - 31. srpna 2020, v rozsahu dle žádosti ze dne 

29. června 2020, č.j. RRTV/10390/2020-vra. 

-   Rada udělila provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International 

Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, 

souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 

2014/454/SMU/MTV, č. j.: SMU/1678/2014, ze dne 13. května 2014, podle § 21 odst. 1 

písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření výčtu států, na jejichž území má 

být vysílání programu MTV Hits International, šířeného prostřednictvím družice, zcela 

nebo převážně směrováno o Gibraltar, Brazílie, Argentina, Bolívie, Chile, Kolumbie, 

Kostarika, Dominikánská republika, Ekvádor, Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, 

Mexiko, Nikaragua, Panama, Peru, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Svatá Lucie, Trinidad 

a Tobago, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Svatý Eustach, Svatý Martin, Barbados, 

Jamajka, Dominika, Bahamy, Falklandy, Bermudy a Kajmanské ostrovy, dle žádosti ze 

dne 12. června 2020, č.j.: RRTV/10003/2020-vra a doplnění žádosti ze dne 7. července 

2020, č.j.: RRTV/10612/2020-vra. 

-   Rada udělila provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International 

Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, 

souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 

2016/923/SMU/MTV, č. j.: RRTV/3314/2016-SMU, ze dne 8. listopadu 2016, podle § 21 

odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření výčtu států, na jejichž 

území má být vysílání programu NICK TOONS, šířeného prostřednictvím zvláštních 

přenosových systémů, zcela nebo převážně směrováno o Gibraltar, dle žádosti ze dne 

12. června 2020, č.j.: RRTV/9998/2020-vra. 

-   Rada udělila provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International 

Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, 

souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 

2009/1038/sve/MTV, č.j.: sve/7050/09, ze dne 6. října 2009, podle § 21 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření výčtu států, na jejichž území má být 

vysílání programu Nickelodeon, šířeného prostřednictvím družice, zcela nebo převážně 

směrováno o Gibraltar dle žádosti ze dne 12. června 2020, č.j.: RRTV/9997/2020-vra.  

-   Rada udělila provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International 

Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, 

souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 

2009/1037/sve/MTV, č.j.: sve/7049/09, ze dne 6. října 2009, podle § 21 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření výčtu států, na jejichž území má být 
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vysílání programu VH 1 European, šířeného prostřednictvím družice, zcela nebo 

převážně směrováno o Gibraltar, Brazílie, Argentina, Bolívie, Chile, Kolumbie, Kostarika, 

Dominikánská republika, Ekvádor, Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexiko, 

Nikaragua, Panama, Peru, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Svatá Lucie, Trinidad a 

Tobago, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Svatý Eustach, Svatý Martin, Barbados, 

Jamajka, Dominika, Bahamy, Falklandy, Bermudy a Kajmanské ostrovy, dle žádosti ze 

dne 12. června 2020, č.j.: RRTV/9999/2020-vra a doplnění žádosti ze dne 7. července 

2020, č.j.: RRTV/10620/2020-vra. 

-   Rada vzala na vědomí, že provozovateli ViacomCBS Networks International 

Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, 

zanikla ke dni 14. července 2020, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k 

provozování televizního vysílání programu Comedy Central Extra, šířeného 

prostřednictvím družice, udělená rozhodnutím sp. zn.: 2012/433/FIA/MTV, č.j.: 

FIA/2154/2012, ze dne 12. června 2012, dle oznámení ze dne 3. července 2020, č.j.: 

RRTV/10587/2020-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 

Sb., vydává osvědčení. 

-   Rada vzala na vědomí oznámení provozovatele ViacomCBS Networks International 

Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, 

podle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního 

programu Comedy Central Extra, licence, sp. zn.: 2012/433/FIA/MTV, č.j.: FIA/2154/2012, 

ze dne 12. června 2012, šířeného prostřednictvím družice, ke dni 14. července 2020, dle 

oznámení ze dne 3. července 2020, č.j.: RRTV/10587/2020-vra. 

-   Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. udělila 

provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o.,  IČ 28970438, se sídlem: 

Perlová 371, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 

licenci, sp. zn. 2014/452/smu/MTV, č.j. SMU/1675/2014 ze dne 13. května 2014, ve znění 

pozdějších změn, spočívající v rozšíření výčtů států, na jejichž území má být vysílání 

programu MTV Rocks International, šířeného prostřednictvím družice, zcela nebo 

převážně směrováno, a to o Gibraltar, v rozsahu žádosti doručené dne 12. června 2020 

pod č.j. RRTV/10002/2020-vra. 

-   Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. udělila 

provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o.,  IČ 28970438, se sídlem: 

Perlová 371, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 

licenci, sp. zn. RRTV/2019/49/fia, č.j. RRTV/2867/2019-fia ze dne 19. února 2019, 

spočívající v rozšíření výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu MTV Music 

24, šířeného prostřednictvím družice zcela nebo převážně směrováno, a to o Gibraltar, v 

rozsahu žádosti doručené dne 12. června 2020 pod č.j. RRTV/10001/2020-vra. 

-   Rada registruje provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., 

IČ 289 70 438, se sídlem Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 140 62, dle § 29 odst. 1 písm. 

d) zákona č. 231/2001 Sb., změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci k 

provozování převzatého rozhlasového a televizní vysílání šířeného prostřednictvím 

družice č.j. RRTV/2876/2019-zem, spis. zn.: 2019/55/zem ze dne 9. února 2019, 

spočívající v rozšíření výčtu států, na jejichž území je vysílání zcela nebo převážně 

směrováno, o Gibraltar a Brazílii, v rozsahu podání ze dne 25. června 2020, č.j. 

RRTV/10339/2020-vra. 

-   Rada se seznámila s oznámením provozovatele ViacomCBS Networks International 

Czech s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 140 62, o změně 

ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného 

prostřednictvím družice č.j. RRTV/2876/2019-zem, spis. zn.: 2019/55/zem ze dne 

9. února 2019, spočívající ve změně programové nabídky převzatého vysílání, a to 

1) zařazení nových zahraničních televizních programů: Comedy Central včetně jeho +1 

verze, Nickelodeon HD, Nickelodeon (+1), Nick Jr. (UK) včetně jeho +1 verze, MTV, MTV 
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Music; 2) zúžení o zahraniční televizní programy: MTV Music (ROI feed), VH1, MTV 

OMG, MTV ROCKS, Club MTV, v rozsahu podání ze dne 25. června 2020, č.j. 

RRTV/10339/2020-vra, ve znění upřesnění ze dne 14. července 2020, č.j. 

RRTV/10756/2020-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, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k 

registraci převzatého televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v 

systému DVB-T, spočívající ve změně programové nabídky převzatého vysílání, a to 

„Televizní programy vyřazené z programové nabídky převzatého vysílání: LTV PLUS“, v 

rozsahu podání ze dne 26. června 2020, č.j. RRTV/10364/2020-vra. 

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

provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, Skokanská 2117/1, 169 00 

Praha 6 - Břevnov, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci 

převzatého vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, 

DVB-T2, DAB, spočívající ve změně programové nabídky, a to doložení aktuálního 

přehledu programové nabídky šířené prostřednictvím jednotlivých sítí elektronických 

komunikací ke dni 30. června 2020 v souvislosti se spuštěním rozhlasového programu 

Radio Beat v síti CRa DAB+ dne 17. června 2020 a ukončením vysílání televizních 

programů Retro Music Television a regionalnitelevize.cz v DVB-T Regionální vysílací síti 

8 a Regionální vysílací síti 20. Regionální vysílací síť 8: Tv NOE / Tv NOE HD; Regionální 

vysílací síť 20: K datu 30. 6. 2020 není v Regionální vysílací síti 20 šířen žádný převzatý 

televizní program;  Celoplošná přechodová vysílací sít 12: ŠLÁGR TV, Tv NOE; 

celoplošná Vysílací síť 22: ŠLÁGR TV, Tv NOE, síť DAB+, DAB III. pásmo (vysílače Praha 

město / 7A, Praha - Strahov / 10 D, Plzeň - Košutka / 6D a Ostrava - Hošťálkovice / 7D) 

a DAB vysílací síti, L-band (vysílač Praha město, kmitočtový blok LI): EVROPA 2, 

FREKVENCE 1, ZET, RÁDIO IMPULS, Rock Zone, Český Impuls, Rádio Dechovka, 

Radio BLANÍK, Hitrádio City, EXPRES FM, Radio Beat, v rozsahu podání ze dne 

1. července 2020, č.j. RRTV/10482/2020-vra. 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. 

-   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, 

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

registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému 

DVB-T, spočívající ve změně programové nabídky a to doložení aktuálního přehledu 

programové nabídky šířené prostřednictvím jednotlivých sítí elektronických komunikací 

ke dni 30. června 2020, tj. ke dni ukončení vysílání televizního programu Retro Music 

Television v DVB-T Regionální vysílací síti 12. Regionální vysílací síť 12: K datu 30. 6. 

2020 není v Regionální vysílací síti 12 šířen žádný převzatý televizní program; celoplošná 

Vysílací síť 3: ŠLÁGR TV; Celoplošná vysílací síť 23: ŠLÁGR TV, Tv NOE, Rádio 

Dechovka, NASA TV UHD; v rozsahu podání ze dne 1. července 2020, č.j. 

RRTV/10481/2020-vra. 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. 

-   Rada se seznámila s výkladovými pokyny k revidované směrnici AVMS, které vydala 

Evropská komise dne 7. července 2020 

-   Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizního vysílání doručenými 

od 20. června 2020 do 9. července 2020:Neznámý provozovatel / Skylink 7 – Zmijovisko; 

TV Nova s.r.o. / Nova - Dědictví aneb Kurvahošigutntág;Seznam.cz TV, s.r.o. / 

Seznam.cz TV – Autobazar Monte Karlo; O2 TV s.r.o. / O2 TV Sport – sponzorská vzkaz 
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Clavin Collection;FTV Prima, spol. s r.o. / Prima ZOOM – Podivuhodná věda; Česká 

televize / ČT24 – negativní zprávy o SPD; Česká televize / ČT24 – Události komentáře – 

Noc plná násilí ve Stuttgartu; Seznam.cz, a.s. / www.televizeseznam.cz a Seznam.cz TV, 

s.r.o. / Seznam.cz TV – Darwinovy ceny; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – 7 pádů Honzy 

Dědka; Česká televize / ČT24 – Události, komentáře – Policejní chvat, který skončil smrtí; 

Česká televize / ČT1 a ČT24 – Události – Protesty v Praze; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima 

ZOOM – Frank a mamba černá; Česká televize / ČT1 – Reportéři ČT – 5G útočí; Česká 

televize / ČT2 – Příběh herečky; Česká televize / ČT1 – Všechno, co mám ráda; FTV 

Prima, spol. s r.o. / Prima MAX – Stalo se; Stanice O, a.s. / O (Óčko) – Weeknd – In Your 

Eyes; Česká televize / ČT24 – Události,komentáře, 6. července 2020, MTV NETWORKS 

s.r.o. / Comedy Central Hungary – Family Guy. 

-   Rada konstatovala, že odvysíláním pořadu Zmijovisko dne 25. června 2020 od 11:10 

hodin na programu Skylink 7 došlo k porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona 

č. 231/2001 Sb., které zakazuje zařazovat do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 

hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj 

dětí a mladistvých, jelikož pořad obsahoval značně brutální a naturalisticky pojaté scény 

násilí, jež mohou u nezletilých osob vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy 

úzkosti, a tím ohrozit jejich psychický vývoj. 

-   Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 

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

dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje 

provozovatele O2 TV s.r.o., IČ: 03998380, sídlem Za Brumlovkou 266/2, 14000 Praha 4, 

na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 

tím, že dne 20. června 2020 v 18:20 hodin na programu O2 Sport odvysílal oznámení 

sponzora Clavin Collection, čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající 

se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků 

stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 

hodin do 22.00 hodin. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

-   Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele 

POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 25859838, se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, 

Boleslavova 710/19, PSČ 709 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu neposkytl v 

pořadu Diskuzní fórum, odvysílaném dne 20. června 2020 od 18:14 hodin na programu 

Polar, prostor odpůrcům výstavby obchvatu Havířov-Třanovice. Rada stanovila lhůtu k 

podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy. 

-   Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc březen 2020. 

-   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 

obchodního sdělení, společností AURES Holdings a.s., IČ 01759299, se sídlem 

Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8, řízení o přestupku, neboť zadáním 

reklamního spotu s motivem AAA AUTO, odvysílaného dne 12. března 2020 v čase 

12:24:27 hodin na programu NOVA, se mohl dopustit porušení § 2c písm. c) zákona 

č. 40/1995 Sb., podle kterého reklama nesmí, pokud jde o osoby mladší 18 let, ukazovat 

je nevhodným způsobem v nebezpečných situacích. Součástí uvedeného spotu jsou 

záběry dětí, které nejsou na zadních sedadlech připoutané, v některých záběrech 

dokonce horní částí těla vně motorového vozidla / vyklánějí se z okénka, přičemž je 

evidentní, že se takto děje během jízdy na frekventovaných pozemních komunikacích v 
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rámci běžného provozu. Jelikož jsou malé děti opakovaně zobrazovány nepřipoutané 

bezpečnostními pásy, neusazené v zádržných systémech - dětských autosedačkách 

během jízdy, reklama zcela nevhodným - návodným a schvalujícím - způsobem ukazuje 

osoby mladší 18 let v nebezpečné situaci.  

-   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 

obchodního sdělení, společností Heineken Česká republika, a.s., IČ 45148066, sídlem 

U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice, řízení o přestupku pro možné porušení § 2 odst. 3 

zákona č. 40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit zadáním reklamního spotu „Krušovice - 

soutěž“, odvysílaného dne 17. března 2020 v čase 17:03:35 hodin na programu Prima, 

který může být v rozporu s dobrými mravy, neboť lákáním na možné atraktivní výhry (roční 

pivní renta a smart TV) v prezentované soutěži chce přimět spotřebitele ke zvýšené 

konzumaci propagovaných produktů - alkoholických piv Královský ležák a Královský 

originál, a to kromě obrazové složky i prostřednictvím komentáře „Chceš vyhrát roční pivní 

rentu, a k tomu smart tý vý? Posílej kódy z plechovek a lahví přes náš veb, fejsbuk nebo 

esemeskou a užij si tohle mistrovství jako opravdový král. Krušovice, tvoje království“. 

Taková forma reklamní nabídky potlačuje střídmost a vede k neodpovědné konzumaci 

alkoholu. Zvyšuje tak rizika zdravotních komplikací, které může nadměrná konzumace 

alkoholu (jakožto návykové látky) pro člověka představovat, a rovněž může přispět ke 

vzniku alkoholové závislosti. Takovou reklamní strategii je nutno považovat za 

nemravnou, jelikož v případě prezentovaného reklamního spotu jsou obsaženy prvky, 

které ohrožují mravnost nepřijatelným způsobem - nabádání ke zvýšené konzumaci 

alkoholu za účelem zvýšení šance na výhru v soutěži, respektive motivace v podobě 

hlavní výhry - roční pivní renty v podobě 365 plechovek piva a smart TV. 

-   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 

obchodního sdělení, společností Mast-Jaegermeister CZ s.r.o., IČ 46990054, sídlem 

Plzeňská 3350/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, řízení o přestupku pro možné porušení § 2 

odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit zadáním reklamního spotu 

„Tullamore Dew“, odvysílaného dne 30. března 2020 v čase 7:49:00 hodin na programu 

Prima, který může být v rozporu s dobrými mravy, neboť explicitně vyjádřeným morálně-

společenským apelem na jednotnost, odstranění bariér („Hlas, co zkouší rozdělit nás, do 

různejch kast a různejch mas. Je slepej vůči tomu, co spojuje nás a vás. Prameníme na 

různých místech, ale uvnitř jsme vlastně všichni stejní.“), potažmo metaforicky vyjádřené 

„bourání zdí, stavění mostů“, zlepšení mezilidských vztahů, blízkost mezi lidmi různého 

původu („Není čas stavět zdi, když opravujeme mosty. Je čas odpouštět, je to tak prostý. 

Tulamór djů, dokonalý blend.“) spojuje dosažení těchto potřeb s konzumací alkoholu. 

Společná konzumace alkoholu je ve spotu ztvárněna jako ideální cesta k pospolitosti a 

usmíření. Podpora spotřeby alkoholu omlouvaná a schvalovaná jako prostředek dosažení 

společensky žádoucích a pozitivních cílů, je jednáním, které může ohrožovat obecně 

nepřijatelným způsobem mravnost, jelikož může v důsledku vést k opíjení i ke vzniku 

alkoholové závislosti.  

-   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, 
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společností WHITE ELEPHANT s.r.o., IČ: 06245676, se sídlem Lidická 2483, 390 03 

Tábor, řízení o přestupku pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle 

čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že 

informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit 

určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně 

související reklamy, a to zadáním teleshoppingu „Bílý slon - močové cesty“ (doplněk 

stravy), který byl odvysílán dne 28. března 2020 v čase 17:58:41 hodin na programu 

ŠLÁGR TV, neboť z obsahu obchodního sdělení vyplývá, že přípravek je určen pro 

vyléčení onemocnění, případně jeho prevenci. Vyznění obchodního sdělení utvrzuje 

spotřebitele o účincích přípravku na zdraví, jak je explicitně vyjádřeno během rozhovoru 

mezi moderátorem a hostem („Já budu zdravý jako řípa, protože sem tady objevil Bílého 

slona s názvem Močové cesty.“. „Ehm, ehm, je to tak. A samozřejmě…pokud žijeme 

aktivně, navštěvujeme plavecké stadiony, sauny a nejrůznější vířivky a tak dále, tak se 

velice často setkáváme s patogeny, které u nás vyvolávají záněty těch močových cest, 

zejména ženy na to jsou hodně náchylné.“). Další informací je, že propagovaný produkt 

obsahuje „přírodní antibiotikum“, respektive jeho užitím může spotřebitel předejít tomu, 

že mu budou v případě potíží s močovými cestami nasazena antibiotika („no a pak se 

stane, že přijdem k doktorovi a první, co je, že nám tam napíše antibiotika, ovšem my 

tomu můžeme předejít vlastně, protože když se na tu skladbu bylinek, tak tam je jedna, o 

které jste řekl, že to je vlastně přírodní antibiotikum.“ Host: „To je lichořeřišnice, 

lichořeřišnice větší, a ta je svým antibiotickým účinkem unikátní.“). Předmětná tvrzení jsou 

velmi zavádějící, nebezpečná, respektive v krajním případě mohou spotřebitele odrazovat 

od návštěvy lékaře - specialisty, která je v mnoha případech nezbytná. V rámci 

předmětného obchodního sdělení jsou uvedeny takové informace, které mohou 

naznačovat, že přípravek slouží jako prevence před onemocněními, potažmo přímo k 

jejich vyléčení (potíže s močovými cestami, záněty močových cest). 

-   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, se sídlem Praha 5, 

Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že odvysílal reklamní spot s motivem „Clavin 

Collection - Slavia“, a to dne 15. března 2020 v čase 21:09:44 hodin na programu Televize 

Barrandov, čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických 

služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na 

podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 

22.00 hodin. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

-   Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 

00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, k reportážnímu příspěvku Chtěli 

darovat roušky, nesměli, zařazenému do pořadu Události odvysílanému dne 1. dubna 

2020 od 19.00 hodin na programu ČT1, zejména z jakého zdroje čerpali moderátorka a 

redaktor informace, když uváděli že ČOI nepovolila firmě z Jičínska darovat roušky 

nemocným pacientům a seniorům, dále proč v příspěvku opakovaně pracovali s výrazem 

„rouška“ a v obraze divákům prezentovali záběry jednorázových ústenek, když šlo ve 

skutečnosti o prostředky N95, které podléhají zvláštním právním předpisům. 

-   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 Česká televize, IČ 00027383, sídlem 

Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700 (dále obviněný), řízení o přestupku z moci 

úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., tedy 

povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno 
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zásad objektivity a vyváženosti, kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Události, 

respektive reportáže s názvem „Chtěli darovat roušky, nesměli“ dne 1. dubna 2020 v čase 

od 19:00 hodin na programu ČT, kdy provozovatel v souvislosti s informováním o záměru 

soukromé společnosti z Jičínska darovat občanům ochranné prostředky z vlastních 

zásob, opakovaně hovořil o „rouškách“, přestože se společnost České obchodní inspekce 

dotazovala na ochranné roušky typu N95 (tj. „respirátory“), tedy ochranné prostředky, 

které na rozdíl od ústenek podléhají zvláštním předpisům, přičemž obrazová složka 

příspěvku taktéž obsahovala záběry jednorázových roušek; dále bylo v reportáži 

uvedeno, že Česká obchodní inspekce nepovolila společnosti darovat roušky pacientům 

nemocnice a seniorům, když ve skutečnosti společnost o darování s ČOI nehovořila, ale 

žádala o sdělení, zda je možné udělit na základě doporučení Evropské komise výjimku v 

případě, kdy by společnost roušky nedovezla za účelem dalšího prodeje, ale ochrany 

vlastních zaměstnanců; a konečně reportáž obsahovala informaci, že firma chtěla část 

roušek věnovat pacientům v nemocnici a seniorům, ale ČOI to nedovolila, což vyznělo 

manipulativně vzhledem k tomu, že o tomto záměru pravděpodobně nevěděl nikdo kromě 

samotné firmy, jejíž jméno diváci neslyšeli, a místostarosty, který bez bližšího vysvětlení 

postup České obchodní inspekce odsoudil („Člověku zůstává rozum stát. Hodnotím to 

jako neuvěřitelný selhání toho státního aparátu“). 

-   Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele reklamy Alpiq Retail CZ s.r.o., 

sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00, Praha 1, IČO 08183929, ohledně 

tvrzení, která se objevují v reklamě zaměřené na tzv. „zelenou elektřinu“ (nejsemfosil.cz) 

odvysílanou dne 14. dubna 2020 od 10:14:54 hod. na programu Prima, konkrétně 

vyjádření „Víte, kolik vaše elektřina denně vyprodukuje uhelného kouře?“ a „Teď už si dál 

škodit nemusíte.“ s ohledem na skutečnost, že i když si spotřebitel zakoupí tzv. „zelenou 

elektřinu“ od společnosti Alpiq Retail CZ s.r.o., pak to neznamená, že se nějakým 

způsobem změní elektřina proudící přímo do jeho domácnosti (odběrného místa) z uhelné 

na ekologickou. 

-   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 řízení o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla 

zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností Alpiq Retail CZ s.r.o., sídlem 

Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00, Praha 1, IČ 08183929 (dále „obviněný“), řízení 

o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 

Sb., kterého se mohl dopustit zadáním reklamy s motivem zelené elektřiny, respektive s 

motivem nejsemfosil.cz odvysílané dne 14. dubna 2020 od 10:14:54 hodin na programu 

Prima, která může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle 

ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, neboť reklamní 

spot vzbuzuje v divákovi/spotřebiteli dojem, že do jeho sítě putuje v současnosti nějakým 

způsobem odpudivá, špinavá, zdraví škodlivá uhelná elektřina (jak je patrné z obrazového 

doprovodu i ze zvukové stopy reklamy, konkrétně z vyjádření: „Víte, kolik vaše elektřina 

denně vyprodukuje uhelného kouře? Teď už si dál škodit nemusíte.“, kdy obzvláště slova 

„vaše“ a „si škodit“ mohou v příjemci vyvolávat pocit osobního zapojení do dané 

problematiky a vyvolávat v něm pocit odpovědnosti za čerpání uhelné elektřiny), a že 

uzavřením smlouvy u dodavatele, společnosti Alpiq Retail CZ s.r.o., si divák zajistí 

„zelenou elektřinu“, přestane si škodit svému zdraví a životnímu prostředí vůbec, když ve 

skutečnosti uzavření smlouvy o dodávce zelené elektřiny rozhodně neznamená, že by 

spotřebiteli do jeho odběrného místa (domácnosti) proudila pouze elektřina z 

obnovitelných zdrojů (tedy ekologická elektřina např. z větrných či solárních elektráren). 

Reklama tedy obsahuje věcně nesprávnou informaci, která může vést spotřebitele k 

rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, tedy spotřebitel se na základě informací 

poskytnutých v reklamě domnívá, že uzavřením smlouvy o dodávce elektrické energie se 
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společností Alpiq Retail CZ s.r.o., bude čerpat pouze ekologickou, zdraví a životnímu 

prostředí neškodící zelenou elektřinu, když ve skutečnosti bude čerpat totožný 

energetický mix (tj. mix z neobnovitelných zdrojů jako jsou fosilní a jaderná paliva, i 

obnovitelných zdrojů) jako spotřebitel, který má uzavřenou smlouvu o dodávce standardní 

uhelné elektřiny. Pokud by měl spotřebitel k dispozici tyto informace, pak by rozhodnutí 

ohledně zakoupení služby zvážil či zcela přehodnotil.  

-   Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele reklamy, Ivany Bednářové 

Častvajové, ohledně reklamního spotu s motivem „Moringa -cholesterol“, který byl 

odvysílán dne 30. prosince 2019 v čase 9:30:41 hodin na programu ŠLÁGR TV, 

reklamního spotu s motivem „Moringa - hubnutí a imunita“, který byl odvysílán dne 

30. prosince 2019 v čase 11:58:15 hodin na programu ŠLÁGR TV, a reklamního spotu s 

motivem „Moringa - žlučník“, který byl odvysílán dne 30. prosince 2019 v čase 21:35:41 

hodin na programu ŠLÁGR TV. Konkrétně s informací, o jakou kategorii se jedná v 

případě všech propagovaných produktů, které jsou nabízeny v rámci balíčků Moringa - 

cholesterol, Moringa - hubnutí a imunita a Moringa- žlučník. 

-   Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele PRAHA TV, s. r. o. (č.j. 

RRTV/10498/2020-vra), jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) 

zákona o vysílání, ukládající provozovatelům povinnost umožnit divákům snadný, přímý 

a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního 

vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.  

 

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 HBO Europe s.r.o. ze dne 28. května 2020, doručeného Radě 

dne 17. června 2020, toto potvrzení: Poskytovatel HBO Europe s.ro. IČ: 614 66 786, se 

sídlem v Praze 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, byl dne 21. července 2020 zapsán 

do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu 

ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na 

vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 4. června 

2020 pod názvem Cinemax GO, šířená prostřednictvím distribučních systémů 

provozovatelů převzatého vysílání pouze na území Polska.  

-   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., 

správní řád, žádá společnost MEDIASHARE s.r.o., IČ 02739984, se sídlem Dolní 

náměstí 1356, 755 01 Vsetín, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud 

neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání poskytované v rámci 

Platformy Skylink pod názvem Filmotéka. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní 

ode dne doručení této 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 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost Telly s.r.o., IČ: 

046 68 529, se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, o podání 

vysvětlení, zda na internetové adrese https://telly.cz/tv/internetova-tv/, poskytuje 

audiovizuální mediální službu na vyžádání ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb. za účelem 

posouzení naplňování definičních znaků audiovizuální mediální služby na vyžádání. Rada 

stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení této žádosti. 

-   Rada se seznámila s analýzou potenciální audiovizuální mediální služby na vyžádání 

ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb., umístěné na adrese https://www.veselepohadky.cz/. 

https://www.veselepohadky.cz/
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V Praze dne 23. 7. 2020 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 

 

 

 


