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Tisková zpráva z 16. zasedání 2019 ze dne 1. 10. 2019  

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 16. zasedání 
projednala 45 bodů programu. Vyhodnotila 42 stížností diváků a posluchačů, vydala 10 
upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení dvou řízení o přestupku. Rada na 
16. zasedání udělila tři licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání, a to 
jednu licenci společnosti Route Radio s.r.o. k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Radějčín 91,8 MHz / 50 W a 
Řehlovice 88,4 MHz / 100 W pro program Rádio Dálnice, jednu licenci společnosti RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o. k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Boskovice 2 101,1 MHz / 200 
W, Břeclav I 92,4 MHz / 50 W, Domažlice Vavřinec 90,8 MHz / 200 W, Hodonín Doly 92,2 
MHz / 50 W, Nový Jičín Silo 107,7 MHz / 100 W, Slavíč 94,6 MHz / 200 W, Velké Meziříčí 
5 91,6 MHz / 100 W  a Žďár nad Sázavou 1 91,9 MHz / 100 W pro program COUNTRY 
RADIO a jednu licenci společnosti TV Nova s.r.o. k provozování televizního vysílání 
programu Nova Cinema šířeného prostřednictvím družice. 

Na 16. zasedání proběhla dvě veřejná slyšení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických 
parametrů Kroměříž město 99,9 MHz / 50 W a Náchod 3 99,7 MHz / 100 W. 

Rada zaevidovala  jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 120 zapsaných poskytovatelů těchto 
služeb). 

 Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Kroměříž 
město 99,9 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 24 06 / 49 17 56 projednala se žadatelem 
otázky týkající se jeho programové skladby.  

-  Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Náchod 
3 99,7 MHz / 100 W projednala se žadatelem otázky týkající se jeho programové skladby. 

-  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 soubory technických parametrů Radějčín 91,8 MHz / 
50 W, souřadnice WGS 84: 14 00 40 / 50 34 59 a Řehlovice 88,4 MHz / 100 W, souřadnice 
WGS 84: 13 56 47 / 50 37 12, pro program Rádio Dálnice, nejdéle do 10. října 2025. 
-  Rada udělila společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se 
sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických 
parametrů Boskovice 2 101,1 MHz / 200 W souřadnice WGS84: 16 38 01 / 49 29 51; 
Břeclav I 92,4 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 16 53 19 / 48 45 20; Domažlice Vavřinec 
90,8 MHz / 200 W souřadnice WGS84: 12 54 39 / 49 25 06; Hodonín Doly 92,2 MHz / 50 
W souřadnice WGS84: 17 07 36 / 48 50 41; Nový Jičín Silo 107,7 MHz / 100 W souřadnice 
WGS84: 18 00 28 / 49 36 01; Slavíč 94,6 MHz / 200 W souřadnice WGS84: 17 39 08 / 
49 32 52; Velké Meziříčí 5 91,6 MHz / 100 W souřadnice WGS84: 16 00 01 / 49 21 02; 
Žďár nad Sázavou 1 91,9 MHz / 100 W souřadnice WGS84: 15 56 50 / 49 32 56, pro 
program COUNTRY RADIO, nejdéle do 10. října 2025. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 
1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA 
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BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 
Praha 2, o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio Černá Hora (licence Ru/135/98), a to 
o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve 
změně souřadnic stanoviště kmitočtu Pec pod Sněžkou 87,6 MHz / 20 W, toto rozhodnutí: 
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti 
o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio 
Černá Hora (licence Ru/135/98), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru 
technických parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště kmitočtu na Pec pod 
Sněžkou 87,6 MHz / 20 W, souřadnice WGS84: 15 44 08 / 50 41 46.  

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), 
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti Radio BONTON a.s., IČ: 60192682, se 
sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 12000, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně stanov 
provozovatele, tj. ve změně počtu členů představenstva provozovatele z pěti na čtyři, 
neboť tato požadovaná změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného 
slyšení.  

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), 
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, 
se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 12000, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně stanov 
provozovatele, tj. ve změně počtu jednatelů provozovatele z pěti na čtyři, neboť tato 
požadovaná změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.  

-  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, vydala toto rozhodnutí: 
Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli AZ 
Media a.s, IČ: 256 48 837, se sídlem Palackého třída 908/119, PSČ 612 00 Brno, dobu 
platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2013/784/zab, č.j. STR/2293/2014 ze 
dne 27.5.2014 k rozhlasovému vysílání programu ROCK MAX prostřednictvím vysílačů 
na kmitočtu Valašské Meziříčí - Štěpánov 92,9 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025. 

- Rada jakožto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen 
„zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 1. října 2019 toto usnesení: Rada 
zastavuje řízení o přestupku se společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ: 
25110161, se sídlem Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, vedené pro možné 
porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ke 
kterému mělo dojít zadáním reklamy, která byla odvysílána dne 30. listopadu 2018 v čase 
07:32:41 hodin na programu Rádio PETROV (Jihlava-Bedřichov 98,0 MHz), neboť 
obviněnému nebylo prokázáno spáchání skutku, o němž se vede řízení.  

-  Rada se seznámila s analýzou programu Rádio Česká Kanada, provozovatele Rádio 
Česká Kanada, s. r. o., z úterý 13. 8. 2019 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání 
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bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými 
licenčními podmínkami. 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Radio Orlicko, provozovatele ORLICKO 
Media, s.r.o. ze dne 29. 8. 2019 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v 
souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými 
licenčními podmínkami. 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA 
BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Dragon; Karlovy Vary 99,7 MHz) dne 17. září 2019, 
RadioZET s.r.o. (program ZET; Praha 101,1 MHz) dne 17. září 2019, LONDA spol. s r.o. 
(program Rock Zone 105,9; Praha 105,9 MHz) dne 17. září 2019, RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o. (program Radio BEAT; Plzeň 107,3 MHz) dne 17. září 2019, 
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Chomutov 98,1 MHz) dne 17. září 2019 a 
JUKE BOX, spol. s r. o. (program Radio Čas Rock; Ostrava město 99,9 MHz) dne 
17. září 2019. 

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 
49435001, doručeným Radě dne 2. září 2019 pod č.j. RRTV/10715/2019-vra, 
spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc srpen 2019 dle 
uvedeného přehledu, s oznámením provozovatele LIN a.s., IČ: 25720767, doručeným 
Radě dne 19. září 2019 pod č.j. RRTV/11114/2019-vra, spočívajícím ve změnách v 
dozorčí radě provozovatele, a s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 
26765586, doručeným Radě dne 17. září 2019 pod č.j. RRTV/11070/2019-vra, 
spočívajícím v zahájení vysílání programu Rádio BLANÍK na kmitočtu Hradec Králové 
103,4 MHz/1kW z nových souřadnic 15 49 18 / 50 09 45 dle rozhodnutí Rady sp. zn. 
2018/1038/zab ze dne 30. dubna 2019. 

-  Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání 
krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz 
VKV vysílačů. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada udělila právnické osobě, společnosti TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem 
Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., 
licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; 
název (označení) programu: Nova Cinema; základní programová specifikace: Filmový a 
seriálový program specializující se zejména na dramatickou tvorbu americké 
provenience. V programu jsou zastoupeny především kinematografické filmy, televizní 
filmy a televizní seriály; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně 
směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 
21 - 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 2. srpna 2019, č.j.: RRTV/9519/2019-vac a 
upřesnění žádosti ze dne 2. září 2019, č.j.: RRTV/10718/2019-vra.  

-  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 k provozování televizního vysílání programu SPORT 
5 prostřednictvím zvláštních přenosových systémů ze dne 26. dubna 2019, č.j. 
RRTV/5625/2019-vra, na základě žádosti ze dne 9. září 2019, č.j. RRTV/10927/2019-
vac, a to o 30 dnů ode dne doručení usnesení o prodloužení lhůty. 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 271 
12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, zanikne s účinností ke 
dni 28. září 2019, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování 
televizního vysílání programu Sundance TV PE, šířeného prostřednictvím družice, 
udělená rozhodnutím, sp. zn.: RRTV/2017/616/smu, č.j.: RRTV/10639/2017-smu, ze dne 
18. července 2017, dle žádosti ze dne 2. září 2019, č.j.: RRTV/10724/2019-vra. O této 
skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení. 
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-  Rada registruje provozovateli Planet A, a.s., IČ 005 37 012, se sídlem Praha 4 - Michle, 
U Hellady 697/4, PSČ 140 00, dle § 29 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., změnu 
skutečností uváděných v přihlášce k registraci, č.j.: cun/2013/08, sp. zn.: 
2008/243/cun/Pla, ze dne 19. března 2008, spočívající ve změně seznamu akcionářů., 
dle oznámení ze dne 13. září 2019, č.j.: RRTV/11053/2019-vra. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ: 
24738875, doručeným Radě dne 30. srpna 2019 pod č.j. RRTV/10686/2019-vra, 
spočívajícím v zahájení vysílání programu Nalaďte se na DVB-T2 dne 3. září 2019 v 8:00 
hod. (licence č.j. RRTV/9413/2019-zem ze dne 23. července 2019). 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými od 27. srpna do 16. září 2019: FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL - Úplně 
debilní zprávy, 26. 8. 2019 od 20:12 hod; Seznam.cz TV, s.r.o. / Seznam.cz TV - Záhady 
Josefa Klímy - Čapí hnízdo, případ reklama, 25. 8. 2019 od 21:49 hod; FTV Prima, spol. 
s r.o. / Prima COOL - Clavin Collection, reklamní spot, TV Nova s.r.o. / NOVA - Clavin 
Collection, označení sponzora (2 podání); Česká televize / ČT1 - Události - Stav dalších 
kauz, 2. 9. 2019 od 19:10 hod (8 podání); TV Nova s.r.o. / NOVA - Televizní noviny - 
Ruské komunální volby provází napjatá atmosféra, 8. 9. 2019 od 19:35 hod; Česká 
televize / ČT:D - Tajný život K.C. (23/29), 23. 8. 2019 od 9:08 hod; Česká televize / ČT24 
- Zprávy ve 12 - 80 let od začátku 2. světové války, 31. 8. 2019 od 12:12 hod; FTV Prima, 
spol. s r.o. / Prima MAX - V zajetí sněhu, 31. 8. 2019 od 20:07 hod; Česká televize / ČT1 
- Události - Zakrytí sochy Koněva, 30. 8. 2019 od 19:23 hod; Česká televize / ČT24 - 
dopolední zpravodajství o návrhu zastavit trestní stíhání Andreje Babiše, 2. 9. 2019; FTV 
Prima, spol. s r.o. / Prima COOL - RE-PLAY, 26. 8. 2019 od 15:09 hod; Česká televize / 
ČT24 - Události, komentáře - Kauza Čapí hnízdo, 2. 9. 2019 od 22:00 hod; Česká televize 
/ ČT1 - Studio 6 - Napětí v Kolumbii roste, 4. 9. 2019 od 8:06 hod; Česká televize / ČT1, 
ČT24 - zpravodajství; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov - Rychlá hra, 
6. 9. 2019 od 11:18 hod; DONEAL, s.r.o. / JOJ Cinema - Mapy ke hvězdám, 24. 8. 2019 
od 20:15 hod. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání 
Seznam.cz TV, s.r.o., IČ 06387233, sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 15000, o 
podání vysvětlení k obsahu pořadu Záhady Josefa Klímy, resp. reportáže Čapí hnízdo, 
případ reklama, odvysílaného dne 25. srpna 2019 od 21.45 hodin na programu 
Seznam.cz TV, proč a na základě jakých kritérií v reportáži opakovaně vystoupili poslanci 
pouze jedné politické strany (TOP 09 - Miroslav Kalousek a Markéta Adamová Pekarová), 
kteří s kauzou neměli nic společného, a z jakého důvodu nedostali prostor i představitelé 
jiných politických uskupení. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

-  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, se sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8 - Libeň, 
PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že dne 1. 9. 2019 od 10:29 hodin na programu Prima COOL 
odvysílal reklamní spot 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) 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 
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TV Nova s.r.o., IČ 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, 
PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že dne 1. 9. 2019 od 20:20 hodin na programu NOVA odvysílal 
označení 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 kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Česká 
televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení k 
obsahu pořadu Události, resp. příspěvku Stav dalších kauz (na webu označeného jako 
Kauzy kolem Andreje Babiše), odvysílaného dne 2. září 2019 od 19.00 hodin na programu 
ČT1, z jakého důvodu redaktor Jiří Hynek ve spojitosti s Andrejem Babišem třikrát použil 
označení „bývalý premiér“. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání TV Nova 
s.r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, o podání 
vysvětlení k obsahu pořadu Televizní noviny, resp. příspěvku Ruské komunální volby 
provází napjatá atmosféra, odvysílaného dne 8. září 2019 od 19.30 hodin na programu 
NOVA, o jaké zdroje se opíral redaktor Šimon Felenda, když v souvislosti s favorizovanou 
stranou Jednotné Rusko prohlásil, že „její předseda a prezident Ruska v jedné osobě 
dnes odvolil v Moskvě.“ Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 
této výzvy. 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizního vysílání doručenými 
od 9. září 2019 do 22. září 2019: TV Nova s.r.o. / Nova – Policie Modrava; AMC Networks 
Central Europe s.r.o. / AMC CHANNEL HUNGARY a Sport2 Hungary – ohrožující 
upoutávky; Česká televize / ČT1 a ČT24 – Události – Velmi mírný růst českého průmyslu; 
Česká televize / ČT1 a ČT2 – ohrožující programové upoutávky; Česká televize / ČT1 a 
ČT24 – Události – Portfolio eurokomisařky Věry Jourové; BANDI VAMOS / BANDI; TV 
Nova s.r.o. / Nova – sexuální vztahy mezi moderátory; MONETA Money Bank, a. s. / 
Moneta; Česká televize / ČT24 – Události, komentáře – Trestní stíhání Andreje Babiše 
zastaveno; Česká televize / nespecifikovaný program – neobjektivní a štvavé vysílání; TV 
Nova s.r.o. / Nova – zařazování reklamy do zpravodajství; Česká televize / 
nespecifikovaný program - neinformování o akci Den pro rodinu a manželství; Česká 
televize / ČT24 – Události, komentáře – Prezident hodlá případně využít práva abolice; 
Česká televize / ČT1 – To se ví; Česká televize / ČT1 a ČT24 – Události – Zvýšení 
důchodů od roku 2020; Česká televize / ČT :D – reklama na pohádku Hodinářův učeň; 
Různí provozovatelé / různé programy – obecná stížnost na stav televizního vysílání a 
MTV NETWORKS s.r.o. / Comedy Central - ohrožení dětí. 

 -  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu FILM CAFE 
provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 24. února 2019 v časovém 
úseku 8:00-20:00 hodin. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., 
IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, 18600, Praha 8, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu nebyly ve vysílání programu FILM CAFE dne 24. února 2019 od 8:00 do 11:00 
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hodin zařazeny žádné díly seriálu, ačkoli podle programového schématu, jež je součástí 
licenčních podmínek, mají být v tuto dobu vysílány seriály. 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. 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 AMC Networks Central Europe s.r.o., 
IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, 18600, Praha 8, (dále „obviněný“), řízení o 
přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 
Sb., neboť se dne 24. února 2019 odvysíláním snímku Gyilkos szerelem (Zabijáci 
osamělých srdcí) od 08:22:58 hodin na programu FILM CAFE mohl dopustit porušení 
povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které 
by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, 
že uvedený snímek, který byl odvysílaný v čase, kdy mohou být u obrazovky děti i bez 
přímého dohledu rodičů, obsahoval řadu násilných scén. Explicitně zde byla v dlouhých 
záběrech zobrazena mrtvá, často výrazně zakrvácená či jinak zohavená těla a objevovaly 
se zde i scény, jež mohly vyvolávat silné pocity strachu. Dále zde byly přítomny záběry 
několika vražd (včetně detailních záběrů vystřikující či vytékající krve) a necitlivého 
zacházení s mrtvými či umírajícími. Scény byly zpracovány velice sugestivně, především 
u menších dětí pak mohly vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti. 
Scény zobrazovaly situace, jež mohou mít u dětských diváků potenciál snižovat citlivost 
k projevům násilí. Pořad tak mohl ohrozit zejména psychický vývoj dětí a mladistvých. 

-  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 AMC Networks Central Europe s.r.o., 
IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, 18600, Praha 8, (dále „obviněný“), řízení o 
přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 
Sb., neboť se dne 24. února 2019 odvysíláním snímku A holló (Havran) od 14:58:04 hodin 
na programu FILM CAFE mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 
hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo 
mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený film, který byl odvysílané v 
čase, kdy mohou být u obrazovky děti i bez přímého dohledu rodičů, obsahoval řadu 
násilných scén. Objevovaly se zde záběry na mrtvá, často výrazně zakrvácená či jinak 
zohavená těla, která vyšetřovatelé v delších scénách důkladně ohledávali. Zobrazeny 
byly i samotné vraždy, při kterých bylo patrné silné psychické utrpení postav. Celý film 
vyvolával pocity stísněnosti, nejistoty a strachu. Scény byly zpracovány velice sugestivně, 
především u menších dětí pak mohly vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy 
úzkosti. Scény zobrazovaly situace, jež mohou mít u dětských diváků potenciál snižovat 
citlivost k projevům násilí. Pořad tak mohl ohrozit zejména psychický vývoj dětí a 
mladistvých. 

-  Rada se seznámila s analýzou programu POWER TV provozovatele MWE Networks 
International s.r.o. ze dne 25. června 2019, časového úseku od 10:00 do 22:00 hodin.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění upozorňuje provozovatele 
MWE Networks International s.r.o., IČ: 07334800, se sídlem Krakovská 1392/7, Nové 
Město, Praha, 110 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) a c) zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 25. 6. 2019 v časovém úseku od 10:00 
do 22:00 hodin neposkytl divákům programu POWER TV snadný, přímý a trvalý přístup 
k identifikačnímu číslu a adrese provozovatele a rovněž k informaci o tom, že orgánem 
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dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovila lhůtu k nápravě 
30 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc červen 2019. 

-  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 
Hudební televize, s.r.o., IČ 28938071, sídlem Záhřebská 156/26, Vinohrady, 120 00 
Praha 2, na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
obchodního sdělení / oznámení o sponzorování programu s motivem „Víno z Kobylí“ dne 
7. června 2019 v čase 9:01:18 hodin na programu Retro Music Television, 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 v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele 
AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, Pobřežní 620/3, 18600 Praha 8, na 
porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že 
neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání programu AMC CHANNEL CENTRAL 
AND EASTERN EUROPE ze dnů 21. července 2019 v časovém úseku od 18.00 do 23.00 
hodin, 24. července 2019 v časovém úseku od 17.00 do 22.00 hodin a 26. července 2019 
v časovém úseku od 10.00 do 14.00 hodin. Rada stanovila lhůtu k nápravě, tedy k 
poskytnutí původního záznamu 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. Pokud 
provozovatel již záznamem z uvedených dat nedisponuje, lze alternativně v rámci lhůty k 
nápravě poskytnout jiný záznam vysílání programu AMC CHANNEL CENTRAL AND 
EASTERN EUROPE s odvysíláním pořadu Santa je úchyl!, pokud v uplynulých 30 dnech 
tento pořad byl do vysílání programu AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN 
EUROPE zařazen. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 
00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení, z jakého 
důvody nedostal v reportáži Stát jsem já odvysílané v rámci pořadu 168 hodin dne 
9. června 2019 od 22:00 hodin na programu ČT1, prostor k vyjádření zástupce 
společnosti AGROFERT, a to zejména v souvislosti s tvrzením analytika Davida Klimeše, 
z něhož vyplývá, že podnikání společnosti AGROFERT je bez dotací těžko udržitelné. 

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. 
a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, 
upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, 
PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil odvysíláním pořadu 168 hodin dne 9. června 2019 od 22:00 hodin na programu 
ČT1, neboť provozovatel v předmětném vydání pořadu neposkytl prostor k vyjádření 
zástupci společnosti AGROFERT, a to zejména v souvislosti s tvrzením analytika Davida 
Klimeše, z něhož vyplývá, že podnikání společnosti AGROFERT je bez dotací těžko 
udržitelné, a divákovi tak poskytl pouze jednostranný pohled na probírané téma. 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 se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, 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. 
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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 spočívajícího v odvysílání pořadu Otázky 
Václava Moravce (2. část) dne 26. května 2019 od 13:05 hodin na programu ČT24, že 
věc odkládá. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele AMC Networks Central 
Europe s.r.o., týkajícím se programu TV PAPRIKA CENTRAL EUROPE: 1) jakou povahu 
měla dne 25. 2. 2019 prezentace značek Szent-Györgyi Albert, Fiskars, Butlers, Duisberg 
s. r. o., Biofungi s. r. o. a Flotta Business Car před začátkem pořadu Po cestách štěstí ve 
14:00 a v 19:00 hod, a prezentace samosprávy města Pésc a pořádající agentury 
Pécského festivalu, značek Koronás cukor, Eisberg, hotel König a MULTY Hungária Kft. 
na konci tohoto pořadu, dále zda byla tato prezentace odvysílána za úplatu či obdobnou 
protihodnotu; 2) jakou povahu měla dne 25. 2. 2019 prezentace značek Kitchen Aid, 
Konyhacucc, zak!designs a Butlers na konci pořadu Recepty pro radost s Markétou a 
Honzou v 15:00 hod, a zda byla tato prezentace odvysílána za úplatu či obdobnou 
protihodnotu. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele 
AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8 - 
Karlín, PSČ 186 00 na porušení § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, že dne 25. 2. 2019 od 14.00 a od 19:00 hodin na programu TV PAPRIKA CENTRAL 
EUROPE odvysílal pořad Po cestách štěstí, který nebyl řádně označen jako 
sponzorovaný subjektem Szent-Györgyi Albert, a to tak, že nebyl řádně označen v 
průběhu pořadu ani na svém konci. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení 
upozornění. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele 
AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8 - 
Karlín, PSČ 186 00 na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., 
které zakazuje provozovateli zařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení, neboť zařadil 
do vysílání programu TV PAPRIKA CENTRAL EUROPE dne 25. 2. 2019 od 14:00 a od 
19:00 hodin pořad Po cestách štěstí, na jehož začátku byly zařazeny prezentace subjektů 
Duisberg s. r. o., Fiskars, Butlers, Biofungi s. r. o., a Flotta Business a na konci tohoto 
pořadu byly zařazeny prezentace subjektů město Pésc, agentury Pécského festivalu, 
Koronás cukor, Eisberg, hotel König a MULTY Hungária Kft. Provozovatel dále odvysílal 
pořad Recepty pro radost s Markétou a Honzou dne 25. 2. 2019, od 15.00 hodin, po jehož 
skončení zařadil prezentace subjektů Kitchen Aid, Konyhacucc, zak!designs a Butlers. 
Všechny tyto prezentace sledovaly reklamní cíl, aniž by tato skutečnost byla pro diváka 
rozeznatelná. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele převzatého vysílání 
O2 Czech Republic a.s. k šíření zvukové stopy poskytující audiopopis pro osoby se 
zrakovým postižením prostřednictvím kabelových systémů, resp. s vyjádřením, 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 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 nešířením zvukové stopy poskytující 
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audiopopis pro osoby se zrakovým postižením prostřednictvím kabelových systémů 
společnosti O2 Czech Republic a.s., že věc odkládá. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele obchodního sdělení, BILLA, 
spol. s r. o., IČO 00685976, Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, týkajícím se televizní 
reklamy na salátovou okurku Česká farma, premiérově odvysílané dne 25. 6. 2019 od 
5:45:28 hodin na programu Nova Cinema, respektive s vysvětlením, jak je možné, že 
spotřebitel v prodejně v Hořicích zakoupil dne 29. 6. 2019 dva kusy okurek za cenu 14,90 
Kč/kus, když v datech 26. 6. až 2. 7. 2019 dle zmíněné televizní reklamy probíhala slevová 
akce na salátové okurky 12,90 Kč/kus, přičemž filiálka v Hořicích dle dostupných 
materiálů nebyla z akce vyloučena. 

-  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 pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 40/1995 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 reklamy na salátovou okurku Česká 
farma dne 25. 6. 2019 od 5:45:28 hodin na programu Nova Cinema, že věc odkládá.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Město Roudnice nad Labem, 
k obsahu záznamů vysílání programu MIS ze dnů 15. a 16. dubna 2019, které zapůjčil 
Radě na základě její výzvy v dopise č. j. RRTV/5220/2019- bur, jakým způsobem jím 
zapůjčené záznamy v souborech „190415-vysílání 24h-1.wmv“, „190415-vysílání 24h-
2.wmv“ a „190416-vysílání 24h.wmv“, obsahujících záznamy o délce 3:25:32 hodin, 
22:47:47 hodin a 29:07:14 hodin, tedy celkem 55:20:33 hodin, pokrývají úsek dnů 15. a 
16. dubna 2019, tedy 48 hodin, ze kterého byl žádán záznam, respektive která část 
zapůjčeného záznamu pokrývá úsek 0-24 hodin dne 15. dubna 2019 a která část 
záznamu pokrývá úsek 0-24 hodin dne 16. dubna 2019. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Město Roudnice nad Labem, 
z jakého důvodu neodpovídalo uspořádání obsahu programové smyčky hodinovým a 
čtyřhodinovým vysílacím blokům podle tabulky v licenci včetně tamtéž stanovených 
počátečních vysílacích časů vysílacích bloků, z jakého důvodu nebyl obsah vysílacích 
bloků po odvysílání zpravodajského materiálu do celých hodin doplňován Videotextem, 
ale Videotext byl zařazován do vysílání jiným způsobem; a z jakého důvodu nebyl ve 
dnech 15. a 16. dubna 2019 na programu MIS vysílán blok Magazín Plus, jehož obsahem 
by byly delší sekvence z událostí ve městě, většinou bez komentáře, jak je stanoveno v 
licenci, ale tento blok měl jiný obsah, který má být podle licence řazen do jiných bloků. 

-   Rada se seznámila s reakcí provozovatele HBO Europe s. r. o. na upozornění na 
porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že 
neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání programu HBO (Polsko) ze dne 
18. června 2019 v časovém úseku 12:00-20:00 hodin, ale poskytl záznam ze dne 
18. července 2019 v časovém úseku 12:00-20:00 hodin.  

-  Rada se seznámila se stížností provozovatele televizního vysílání, Barrandov Televizní 
Studio a.s., proti postupu správního orgánu, a schválila podobu odpovědi. 

-  Rada se seznámila s nabídkou Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky 
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci stát se aplikačním garantem projektu 
vývoje systému testování mediální a digitální/informační gramotnosti „Projekt Mediální a 
informační gramotnost ve 21. století (MIG 21)“ zapojeného do výzvy programu Éta TAČR.  

-  Rada se seznámila se zprávou z jednání pracovních skupin ERGA konaných ve dnech 
4. a 5. 9. 2019 v Bruselu. 

 

 

 

 



 

10 

 

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 CICO s.r.o., ze dne 28. srpna 2019, doručeného Radě dne 
28. srpna 2019, toto potvrzení: Poskytovatel CICO s.r.o., IČ: 07006039, se sídlem K 
Pivovaru 398, 251 67, Pyšely, byl dne 1. října 2019 zapsán do Evidence poskytovatelů 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona 
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální 
mediální služba na vyžádání bude poskytována ode dne 1. října 2019 pod názvem CICO 
TV, umístěná na internetové adrese www.cico.tv. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou služby iPrima 
poskytovatele FTV Prima, spol. s r.o., umístěné na internetové adrese iprima.cz.  

 

 

 

 

V Praze dne 3. 10. 2019 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


