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Tisková zpráva z 19. zasedání 2020, konaného dne 24. 11. 2020 

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 19. zasedání 
projednala 22 bodů programu. Vyhodnotila 29 stížností diváků a posluchačů, vydala 
jedno upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho řízení o přestupku. 
Rada udělila licenci společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., k 
provozování televizního vysílání programu Paramount Network šířeného prostřednictvím 
družice.  
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-   Rada ve věci podání č.j. RRTV/14610/2020-vra ze dne 20. září 2017 rozhodla dle 

ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, o odložení věci. 

-   Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 

LONDA spol. s r.o. (program RÁDIO IMPULS; Plzeň 91,4 MHz) dne 11. listopadu 2020, 

MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio FM Crystal; Liberec 100,6 MHz) dne 11. 

listopadu 2020, EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; Ústí nad Labem 107,2 MHz) 

dne 11. listopadu 2020, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Orion; Jeseník 88,1 

MHz) dne 11. listopadu 2020, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program 

COUNTRY RADIO; Praha 89,5 MHz) dne 11. listopadu 2020 a RADIO ZLÍN, spol. s r.o. 

(program Radio Zlín; Zlín 91,7 MHz) dne 11. listopadu 2020. 

-   Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/14568/2020-vra ohledně údajně nevhodné 
otázky novinářky Janette Němcové dne 21. 10. 2020 ve 13:07:55 hod. na programu 
ČRo Plus, která je zpřesněním stížnosti RRTV/14409/2020-vra. Rada se seznámila se 
stížností č. j. RRTV/15038/2020-vra ohledně údajných nedostatků ve vystupování a 
vlastnostech moderátorů a v programovém schématu. Rada se seznámila se stížnostmi 
č. j. RRTV/14587/2020-vra a RRTV/14555/2020-vra ohledně vystupování moderátora v 
epizodě pořadu Dvacet minut Radiožurnálu ze dne 26. října 2020 od 17:05 do 17:31 hod 
na ČRo Radiožurnál. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/14660/2020-vra ohledně 
údajného celkového úpadku ČRo a ČT. Rada se seznámila se stížnostmi č. j. 

RRTV/14663/2020-vra, RRTV/14637/2020-vra, RRTV/14631/2020-vra, RRTV/14636/2020-vra, 
RRTV/14658/2020-vra, RRTV/14653/2020-vra, RRTV/14662/2020-vra, RRTV/14652/2020-vra, 
RRTV/14657/2020-vra, RRTV/14665/2020-vra, RRTV/14643/2020-vra ohledně možného střetu 

zájmů spojeného s pořadem Alexandry Mynářové, manželky hradního kancléře, který 
bude údajně spuštěn na ČRo. 
 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-   Rada udělila právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech 

s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 

zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného 

prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: Paramount Network; 

základní programová specifikace: Všeobecně zábavní program zaměřený na americké a 

mezinárodní filmy a seriály; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo 

převážně směřováno: Maďarsko; hlavní jazyk vysílání: maďarština; časový rozsah 

vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 11. listopadu 2020, č.j.: RRTV/15132/2020-

vra. 
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-   Rada informuje regulační orgán členského států Evropské unie, tj. Maďarsko, na jehož 

území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o udělení licence 

společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem 

Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, k televiznímu vysílání programu Paramount 

Network; šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: 

Všeobecně zábavní program zaměřený na americké a mezinárodní filmy a seriály.  

-   Rada udělila provozovateli TP Pohoda s.r.o., IČ 268 52 683, se sídlem Ostrava - 

Poruba, 992/1, PSČ 708 00, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas 

se změnou licenčních (dalších programových) podmínek zemského digitálního 

televizního vysílání programu RELAX šířeného prostřednictvím vysílačů na základě 

licence č.j.: zem/3986/2011, spis. zn.: 2011/984/zem/TP, ze dne 13. prosince 2011, a to 

vypuštění odstavce: "Odpojování obsahů s regionálním kontentem v průběhu dne 

nejpozději při dosažení 50% pokrytí obyvatel ČR signálem TV Pohoda minimálně na dvou 

okruzích pro územní celky Čechy - Morava, při dosažení pokrytí 70 % obyvatel je 

plánována další diverzifikace programu pro konkrétní kraje.", v rozsahu žádosti doručené 

Radě 8. října 2020 pod č.j. RRTV/14041/2020-vra, ve znění doplnění ze dne 13. listopadu 

2020, č.j. RRTV/15209/2020-vra. 

-   Rada udělila provozovateli ELSAT, spol. s r.o., IČ 13497766, se sídlem Bezdrevská 

1082/9a, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. 

c) a d)  zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, 

č.j. Ru/270/02//3078 ze dne 12.  listopadu 2002, k provozování televizního vysílání 

šířeného prostřednictvím kabelových systémů, a to změnou územního rozsahu vysílání a 

licenčních podmínek  spočívající ve 1) zrušení televizního programu TV Epigon; 

2) rozšíření územního vysílání programu INFOKANÁL ELSAT o k.ú. Vimperk, kód k.ú. 

782084, okres Prachatice, v rozsahu dle žádosti doručené 11. listopadu 2020 pod č.j. 

RRTV/15128/2020-vra, ve znění upřesnění ze dne 13. listopadu 2020, č.j. 

RRTV/15244/2020-vac. 

-   Rada se seznámila s oznámením provozovatele PK 62, a.s., IČ 26211416, se sídlem 

Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, dle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 

Sb., o zahájení vysílání programu LEO TV GOLD šířeného prostřednictvím kabelových 

systémů na základě licence č.j. RRTV/14747/2019-zem, spis. zn.: 2019/869/zem, ze dne 

17. prosince 2020, a to dne 11. listopadu 2020, dle podání doručeného dne 5. listopadu 

2020 č.j. RRTV/15112/2020-vac. 

-   Rada se seznámila s oznámením provozovatele České Radiokomunikace a.s., 

IČ 247 38 875, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, o přerušení 

celoplošného zemského digitálního televizního vysílání programu Nalaďte se na DVB-T2 

šířeného prostřednictvím vysílačů dne 1. listopadu 2020 z důvodu ukončení vysílání 

Regionální vysílací sítě 8 s tím, že vysílání uvedeného programu bude obnoveno v jedné 

ze stávajících celoplošných sítí MUX 22 nebo MUX 23. 

-   Rada informuje provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, se sídlem 

Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, aby podle § 32 odst. 1 písm. r) zákona 

č. 231/2001 Sb., požádal Radu o přerušení vysílání, v souvislosti s ukončením zemského 

digitálního televizního vysílání v pásmu 700 MHz za současného přechodu celoplošných 

vysílacích sítí ze standardu DVB-T na standard DVB-T2, na dobu určitou do termínu 

obnovení vysílání programu Nalaďte se na DVB-T2 v celoplošné síti MUX 22 nebo 

MUX 23. 

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

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

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

registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému 

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

změně programové nabídky, šířené prostřednictvím jednotlivých sítí elektronických 
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komunikací Czech Digital Group, a.s. ke dni 29. října 2020 (tj. ke dni ukončení přechodu 

na standard DVB-T2 a zahájení vysílání posledního zbývajícího vysílače velkého výkonu 

v celoplošné Vysílací síti 23), a to: DVB-T Regionální vysílací síť 12: Óčko Black; DVB- T2 

celoplošná vysílací síť 3: ŠLÁGR TV; DVB-T2 celoplošná vysílací síť 23: Tv NOE, Rádio 

Dechovka a NASA TV UHD. Ostatní programy šířené prostřednictvím výše uvedených 

sítí elektronických komunikací jsou šířeny na základě příslušných licencí RRTV k 

provozování rozhlasového a televizního digitálního vysílání prostřednictvím vysílačů, v 

rozsahu oznámení ze dne 4. listopadu 2020, č.j.: RRTV/14938/2020-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, Břevnov, 

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

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

DVB-T2, DAB, č. j.: FIA/975/2014, ze dne 18. března 2014, spočívající ve změně 

programové nabídky, a to doložení aktuálního přehledu programové nabídky šířené 

prostřednictvím jednotlivých sítí elektronických komunikací ke dni 1. listopadu 2020 (tj. k 

prvnímu dni, který následoval po dni ukončení vysílání DVB-T Regionální vysílací sítě 8 

a DVB-T Regionální vysílací sítě 20), a to: DVB-T2 celoplošná vysílací síť 22: nebyl k 

tomuto datu zařazen žádný program; síť DAB+, DAB III. pásmo (vysílače Praha město / 

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

vysílací síť, 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. Ostatní programy šířené prostřednictvím výše 

uvedených sítí elektronických komunikací jsou šířeny na základě příslušných licencí 

RRTV k provozování rozhlasového a televizního digitálního vysílání prostřednictvím 

vysílačů, v rozsahu oznámení ze dne 4. listopadu 2020,  č.j.: RRTV/14939/2020-vra. 

-   Rada se seznámila se Zprávou o právním státu 2020 - Stav právního státu v Evropské 

unii. 

-   Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 

doručenými od 30. října do 13. listopadu 2020: FTV Prima, spol. s r.o. / Prima HD; Česká 

televize / ČT24 HD  - titulky pro neslyšící v satelitním vysílání společnosti freeSAT; 

Barrandov Televizní Studio a.s. / BARRANDOV KRIMI - Klenot TV, 3. 11. 2020 od 9:27 

hod; Televize Barrandov - Rychlá hra, 3. 11. 2020 od 9:51 hod; TV Nova s.r.o. / NOVA - 

PP v seriálu Ulice (3926), 2. 11. 2020 od 18:29 hod; Televizní reklama na pečivo La 

Lorraine v prodejnách Lidl; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima KRIMI - Policie v akci (49), 

7. 11. 2020 od 5:02 hod; Česká televize / ČT Sport - fotbalové utkání Izrael - Česko, 

11. 10. 2020 od 20:14 hod; Barrandov Televizní Studio a.s. / BARRANDOV KRIMI - 

teleshopping Media Shop (livington BLACK TWIN PAN), 15. 10. 2020 od 13:20 hod; 

Česká televize / ČT2 - Odsun - Vertreibung (1/2), 20. 10. 2020 od 20:54 hod; Česká 

televize / ČT1 - 168 hodin, 1. 11. 2020 od 21:43 hod; Česká televize / ČT24 - Zprávy v 16 

- Teroristický útok ve Vídni, 3. 11. 2020 od 16:03 hod; Česká televize / ČT1 - Události - 

Kalousek se omluvil za návštěvu restaurace, 4. 11. 2020 od 19:39 hod; Česká televize / 

ČT :D - Malý pán, 7. 11. 2020 od 9:32 hod; Česká televize / ČT24 - Studio ČT24 - rozhovor 

s Jakubem Lepšem, 7. 11. 2020 od 14:05 hod; Česká televize - neobjektivita a 

nevyváženost vysílání; Televizní reklama na destiláty Rudolf Jelínek v prodejnách Lidl; 

Česká televize / ČT24 - zavádějící zpravodajství o Covid-19, o volbách v USA; Česká 

televize / ČT24 - neobjektivita a nevyváženost vysílání o volbách v USA; Česká televize / 

ČT :D - Nuly a jedničky, 9. 11. 2020 od 14:00 hod; Barrandov Televizní Studio a.s. / 

Televize Barrandov - Rychlá hra; Různí provozovatelé / regionální programy - 

neobjektivita a nevyváženost regionálně zaměřených pořadů před volbami; Televizní 

reklama na Dolgit krém; Česká televize / ČT24 - zavádějící a nevyvážené informování o 

pobytu Miroslava Kalouska v restauraci; Česká televize / ČT24 - Otázky Václava 

Moravce, 8. 11. 2020 od 12:00 hod. 



 

4 
 

-   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 AMC 

Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 

18600, o podání vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání či jiných dohod 

komentátor přímého přenosu z přípravy automobilových závodů Formule 1 -  Velká cena 

Eifelu, trénink 1, odvysílaného dne 9. října 2020 od 10:55 hodin na programu Sport1 

Czechia and Slovakia, prezentoval nabídku „OneGPtickets“, resp. zájezdu cestovní 

kanceláře CK Prima Italia s.r.o. na závody Formule 1 na okruhu v Imole. 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 poskytovatele 

satelitního vysílání Canal+ Luxembourg S.ar.l., sídlem Rue Albert Borschette 2, L-1246 

Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B 87905, o podání vysvětlení k šíření titulků pro osoby 

se sluchovým postižením prostřednictvím satelitního vysílání, resp. o vyjádření, zda 

důsledně šíří titulky pro osoby se sluchovým postižením prostřednictvím satelitního 

vysílání všech televizních programů, které tuto službu divákům poskytují, zejména pak 

programů Prima a ČT24 v HD formátu. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní 

ode dne doručení této výzvy. 

-   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 „zákona č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem, 

společností Emporia Style Kft., IČO: 01-09-170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány 

u. 17., DIČ: 12239856-2-41 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné 

porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním teleshoppingu Klenot TV, 

odvysílaného dne 3. listopadu 2020 od 9:27 hodin na programu BARRANDOV KRIMI, 

mohlo dojít k 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, 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, neboť byla do předmětného obchodního sdělení zařazena část 

propagující doplněk stravy MultiLady, v níž byly uvedeny audiovizuální prvky, které ve 

svém celku evokovaly léčebný účinek doplňku stravy MultiLady při onemocnění 

pohybového aparátu, zlomeninách, bolestech, nespavosti, osteoporóze aj. Teleshopping 

obsahoval vyjádření o produktu MultiLady, který je doplňkem stravy, že pomáhá nejen 

jako prevence a zdroj potřebných vitamínů a minerálů, ale i při řešení již existujících 

zdravotních problémů. 

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

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

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

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

společnost Telemedia Interactv Production Home Limited, sídlem Arch. Makarios III,195 

Neocleous House P.C. 3030. Limassol, Kypr, HE 144566, DIČ CY 10147566V, o podání 

vysvětlení související s teleshoppingem Rychlá hra, odvysílaným 3. 11. 2020 v 9:51 hodin 

na programu Televize Barrandov, zda se jednalo o živý přenos, jak uváděl nápis na 

obrazovce. Ve stejnou dobu byl na programu BARRANDOV KRIMI vysílán teleshopping 

Klenot TV, v němž totožná moderátorka nabízela v živém přenosu doplněk stravy 

MultiLady. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 
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-   Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 

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

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

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

společnost Emporia Style Kft., IČO: 01-09-170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány 

u. 17., DIČ: 12239856-2-41, o podání vysvětlení související s teleshoppingem Klenot TV, 

odvysílaným 3. 11. 2020 v 9:27 hodin na programu BARRANDOV KRIMI, zda se jednalo 

o živý přenos, jak uváděl nápis na obrazovce. Ve stejnou dobu byl na programu Televize 

Barrandov vysílán živý přenos teleshoppingu Rychlá hra, který uváděla totožná 

moderátorka. 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 TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 

5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., 

neboť se odvysíláním pořadu Ulice (3926) dne 2. listopadu 2020 od 18:29 hodin na 

programu NOVA, který obsahoval umístění produktu, dopustil nepatřičného zdůrazňování 

umístěného produktu GS Superky Probiotika, a to verbálně použitím výrazu „skvělý“ při 

popisu produktu a odkazem na spokojenou známou, která jej pravidelně užívá. Umístěný 

produkt byl verbálními i obrazovými prostředky nepatřičně zmiňován nad rámec děje a 

byl do předmětného pořadu zařazen s cílem explicitně na produkt upozornit, k čemuž bylo 

užito prostředků připomínajících reklamní nabídku. Zařazením této scény se provozovatel 

dopustil porušení ustanovení zákona o vysílání, podle kterého pořady obsahující umístění 

produktu nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt. Rada stanovila lhůtu k 

nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

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

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

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

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

zadavatele obchodního sdělení, Lidl Česká republika v.o.s., IČO 26178541, Nárožní 

1359/11, 158 00 Praha 5, o podání vysvětlení týkající se televizní reklamy na pečivo 

dodavatele La Lorraine, premiérově odvysílané dne 12. 10. 2020 od 6:01:32 hodin na 

programu Prima ZOOM, na základě jakých skutečností dodavatel La Lorraine v reklamě 

uvádí, že peče z českého droždí, resp. zda může zadavatel doložit, že je pečivo značky 

La Lorraine, prodávané v obchodech Lidl, vyráběné z droždí pocházejícího z České 

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

-   Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Comedy Central (Irsko) 

provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. ze dne 31. srpna 2020, 

časového úseku 10:00 - 22:00 hodin. 

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

-   Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne ze dne 13. října 

2020, č.j. 11 A 19/2019, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 20. února 2018, č.j. 

RRTV/7814/2018-rud, sp.zn. RRTV/2017/568/rud, kterým byla společnosti Central 

European Stone Trade Enterprises Kft. (nyní Emporia Style Kft.), sídlem 1012 Budapest, 

Márvány u. 17, pobočka 3300 Eger, Kistályai út 34, IČ 01-09-170422, uložena pokuta ve 

výši 500 000 Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., 

kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Klenot TV odvysílaného 

dne 30. března 2017 od 11:07 hodin na programu Televize Barrandov, a kterým bylo 

současně zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 20. února 2018, č.j. RRTV/7808/2018-rud, 

sp.zn. RRTV/2017/745/rud, kterým byla společnosti Central European Stone Trade 

Enterprises Kft., sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17, pobočka 3300 Eger, Kistályai út 
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34, IČ 01-09-170422, uložena pokuta ve výši 500 000 Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 

1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive 

teleshoppingu Klenot TV vysílaného dne 24. května 2017 v čase od 10: 55 hodin na 

programu Televize Barrandov. 

-   Rada bere zpět kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne ze 

dne 13. října 2020, č.j. 11 A 19/2019, kterým byla zrušena rozhodnutí Rady ze dne 

20. února 2018, č.j. RRTV/7814/2018-rud, sp.zn. RRTV/2017/568/rud, a rozhodnutí Rady 

ze dne 20. února 2018, č.j. RRTV/7808/2018-rud, sp.zn. RRTV/2017/745/rud. 

-   Rada se seznámila s dopisem děkanky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Alice 

Němcové Tejkalové a souhlasí s prodloužením řešení projektu TL01000253 Multikulturní 

život a vzdělávání dětských prosumerů do konce roku 2021. 

-   Rada se seznámila s projektem COVAD-2021 (Cognitive Vaccination Against 

Dissinformation), orientovaným na média malého dosahu, který je připravován na 

Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 

 

OSTATNÍ 

-   Rada schválila termíny zasedání RRTV v roce 2021. 

-   Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za třetí 

čtvrtletí roku 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 26. 11. 2020 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 

 

 


