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${SPOJKA#1} 

1. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k obsahu 
televizních programů doručenými od 9. března do 29. března 2018: FTV Prima spol. s r.o. / 
Prima MAX – regulace reklamy, pořad Pravidla mlčení, 14. 3. 2018 od 20.00 hod; Česká televize 
/ ČT1 – Dabing Street (10. díl), 12. 3. 2018 od 21:05 hod (3 podání); Česká televize / ČT1 – 
Dabing Street (11. díl), 19. 3. 2018 od 21:07 hod (2 podání); Česká televize / ČT1 – Dabing 
Street (12. díl), 26. 3. 2018 od 21:06 hod; Česká televize / ČT1 – Gangster Ka, 18. 3. 2018 od 
20:21 hod; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Kauzy Jaromíra Soukupa, 7. 
3. 2018 od 21:25 hod (2 podání); Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Kauzy 
Jaromíra Soukupa, 14. 3. 2018 od 21:25 hod (5 podání); Česká televize / ČT24 – Interview ČT24, 
15. 2. 2018 od 18:28 hod; Barrandov Televizní Studio a.s. / KINO BARRANDOV – Moc osudu 
(21. díl), 11. 3. 2018 od 09:00 hod; JTV a.s. / Jihočeská televize – Zprávy – Agresor brutálně 
napadl psa, 14., 15. 3. 2018 od 16:59 hod; Česká televize / ČT1 – Bába z ledu, 11. 3. 2018 od 
20:21 hod, ČT2 – Jméno růže, 24. 3. 2018 od 20:04 hod; TV Nova s.r.o. / NOVA – Polední 
televizní noviny – Boje o syrský Afrín pokračují, 19. 3. 2018 od 12:16 hod; Česká televize / ČT24 
– Horizont ČT24 – Lekce z východoněmecké Chotěbuze, 28. 2. 2018 od 21:48 hod (2 podání); 
TP Pohoda s.r.o. / RELAX – Poznej svůj osud, 8. 3. 2018 od 12:30 hod; Česká televize / ČT1 – 
25. Český lev, 10. 3. 2018 od 20:00 hod (8 podání); Česká televize / ČT1 – Události – Inaugurace 
prezidenta republiky, 8. 3. 2018 od 19:00 hod; Česká televize / ČT24 – Inaugurace prezidenta 
republiky, 8. 3. 2018; FTV Prima spol. s r.o. / Prima – upoutávka Máme rádi Česko; Česká 
televize a Český rozhlas / nespecifikované volební a předvolební debaty České televize; Česká 
televize / ČT24 – Horizont ČT24 – Polský nacionalismus + rozhovor s V. Dostálem, 13. 11. 2017 
od 21:46 hod; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – Simpsonovi, 13. 3. 2018 od 18:18 hod; 
Česká televize / ČT1 – upoutávka Kočka není pes; Česká televize / ČT24 – Zprávy – Stávka 
studentů, 15. 3. 2018 od 06:02 hod; Česká televize / ČT1 – Zázraky přírody, 17. 3. 2018 od 
20:05 hod; TV Nova s.r.o. / NOVA – Televizní noviny – Ústavní soud zamítl stížnost Petra 
Kramného, 15. 3. 2018 od 19:34 hod; Česká televize / ČT24 – 90‘ ČT24 – Spor mezi Británií a 
Ruskem kvůli otravě bývalého agenta, 16. 3. 2018 od 20:05 hod; Televizní reklamy na produkty 
v prodejnách Kaufland č. j. RRTV/8197/2018-vra; Televizní reklamy na produkty v prodejnách 
Kaufland č. j. RRTV/8198/2018-vra; Česká televize / vysílání věnované výročí okupace 
Československa (2 podání); Česká televize / níže specifikované zpravodajské a publicistické 
pořady (2 podání); Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Týden s prezidentem, 
15. 3. 2018 od 20:15 hod; Česká televize / ČT24 – Ranní #ČT24, 15. 3. 2018 od 07:46 hod; Česká 
televize / ČT1 – Otisky doby: Kdo ohlídá hlídače?, 14. 3. 2018 od 22:02 hod; Česká televize / 
ČT1 – Ceny Anděl 2017, 20. 3. 2018 od 21:00 hod (2 podání); Televizní reklama na dětské brýle 
Heureka; Barrandov Televizní Studio a.s. / KINO BARRANDOV – Linka lásky, 21. 1. 2018; Česká 
televize / ČT24 – Zprávy – rozhovor s Radko Kubičkem, 21. 3. 2018 od 10:32 hod; Česká televize 



/ ČT2 – Rudí prezidenti (Poslušný generál – Ludvík Svoboda), 23. 3. 2018 od 20:59 hod; 
Televizní reklama Gynella; Česká televize / ČT1 – Události – Využití městské průmyslové zóny, 
21. 3. 2018 od 19:12 hod; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – níže 
specifikované pořady; Barrandov Televizní Studio a.s. / BARRANDOV PLUS – Rychlá hra, 7. 1. 
2018; Barrandov Televizní Studio a.s. / Rychlá hra, 27. 3. 2018; TV Nova s.r.o. / NOVA – Snídaně 
s Novou, 27. 3. 2018 od 06:13 hod (3 podání); Česká televize / ČT24 – Inaugurace prezidenta 
republiky – vyjádření Lubomíra Kopečka, 8. 3. 2018 od 11:01 hod; Česká televize / ČT1 – 168 
hodin – Pošli to dál I. + II., 28. 1. 2018 od 21:55 hod; 4. 3. 2018 od 21:42 hod; AMC Networks 
Central Europe s.r.o. / AMC CHANNEL HUNGARY – Wrestler, 13. 3. 2018 od 11:30 hod; AMC 
Networks Central Europe s.r.o. / AMC CHANNEL HUNGARY – Tenká červená linie, 14. 3. 2018 
od 13:05 hod; HBO Europe s.r.o. / HBO – Tady a teď, 4. 3. 2018 od 21:55 hod; TV Nova s.r.o. / 
Nova sport 1, Nova sport 2 – upoutávky na bojové sporty; Barrandov Televizní Studio a.s. / 
KINO BARRANDOV – teleshopping v podobě zábavného soutěžního pořadu bez přesné 
specifikace doby vysílání; TP Pohoda s.r.o. / RELAX – Poznej svůj osud, Vědmy radí č. j. 
RRTV/8348/2018-vac; TP Pohoda s.r.o. / RELAX – Poznej svůj osud, Vědmy radí č. j. 
RRTV/8393/2018-vra; TP Pohoda s.r.o. / RELAX –Vědmy radí; Česká televize / zpravodajství, 
168 hodin, Newsroom ČT24; Václav Moravec – korespondence ve věci upozornění sp. zn. 
RRTV/2017/1039/rud; Česká televize / ČT1 – 168 hodin – Czexit, 11. 2. 2018 od 22:00 hod. 

a 

2. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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, z  jakého důvodu neobsahovala reportáž Trutnov: podvod se souhlasem 
radnice?, odvysílaná dne 29. června 2015 v rámci pořadu Události v regionech (Praha) od 18:00 
hodin na programu ČT1, informaci o usnesení zastupitelstva Města Trutnova ze dne 22. června 
2015, jímž byl dříve schválený záměr výkupu změněn (v nové kupní ceně byla zohledněna 
změna ve výměře infrastruktury, tj. chybějící metr komunikace) a jakým způsobem může 
doložit v reportáži obsažené informace, že si „v Trutnově nevědí rady už třetí měsíc“, že 
radnice „tvrdí, že developer prý chybějící metr cesty ještě dodělá“ a že „i když zdejší 
zastupitelé nedostali, co si objednali, bez většího zaváhání zaplatili plnou cenu.“ A dále k 
podání vysvětlení, z jakých podkladů čerpalo moderátorské uvedení reportáže Trutnov 
nevymáhal pokuty od stavebníků, odvysílané dne 21. prosince 2017 v rámci pořadu Události v 
regionech (Praha) od 18:00 hodin na programu ČT1, z něhož vyplynulo, že radnice Města 
Trutnov nechala promlčet pokutu společnosti INGSERVIS s. r. o. a na základě jakých informací 
autor dané reportáže situaci komentoval tak, že radnice penále pravděpodobně zapomněla 
uplatnit. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

nebo 

3. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním těchto reportáží na programech ČT1 a ČT24: Trutnov nevymáhal pokuty od 



stavebníků, 21. prosince 2017 v rámci pořadu Události v regionech (Praha) od 18:00 hodin, 
Milionový nákup trutnovské radnice, 30. prosince 2017 v rámci pořadu Události od 19:00 
hodin, Výpověď z nájmu za pozvánku na festival?, 13. dubna 2012 v rámci pořadu Události v 
regionech (Praha) od 18:00 hodin, Trutnov: podvod se souhlasem radnice?, 29. června 2015 v 
rámci pořadu Události v regionech (Praha) od 18:00 hodin, Developerská firma žaluje 
zastupitele, 8. února 2017 v rámci pořadu Události v regionech (Praha) od 18:00 hodin, že věc 
odkládá. 

a 

4. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 
řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s provozovatelem Nataša 
Pštrossová, bytem Příbram, Brodská 90, PSČ 261 01 (obchodní firma Nataša Pštrossová 
Videostudio Fonka, IČ 14770423), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení 
ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit odvysíláním 
programové smyčky dne 15. února 2018 na programu Televize Fonka (TVF), která zahrnovala 
reportáž nazvanou „Zastupitelé budou jednat o výpovědi z nájmu prodejny BEKR“, jež nabídla 
pouze jednostranný pohled na kontroverzi týkající se dané výpovědi z nájmu a tím neposkytla 
objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Ačkoliv jednatelka 
firmy dostala v rámci reportáže bezprecedentní prostor pro prezentaci svého postoje, 
stanovisko města Příbrami zůstalo zcela opominuto. Reportér se zároveň v rámci příspěvku 
nepokusil ověřit jednatelkou uvedená tvrzení (týkající se zejména výhrad hasičů a nabídky 
jiného prostoru). Reportáž tak neobsáhla dostatečnou škálu informací, na jejichž základě by si 
divák mohl na problematiku utvořit vlastní názor nezávislý na intenci autora reportáže, čímž 
rezignovala na neutrální a nestranný redakční přístup. 

nebo 

5. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním reportáže Zastupitelé budou jednat o výpovědi z nájmu prodejny BEKR v rámci 
programové smyčky, 15. 2. 2018 na programu Televize Fonka, že věc odkládá. 

a 

6. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa na programu Televize Barrandov dne 21. února 
2018 v 21:25 hodin, že věc odkládá. 

nebo 



7. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 
Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a 
řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov 
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00 
(dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 
2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra 
Soukupa dne 21. února 2018 od 21:25 hod. na programu Televize Barrandov. Provozovatel v 
předmětném vydání pořadu prezentoval vlastní pohled na problematiku kauzy privatizace 
společnosti OKD, aniž by poskytl jakýkoli prostor k vyjádření opozitních názorů a 
protiargumentů. Pořad představoval jasný, předem stanovený postoj a nabídl pouze 
jednostranné interpretace zveřejněných informací. Provozovatel se tak mohl dopustit 
porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné 
vytváření názorů. 

a 

8. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a na 
základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele FTV Prima, spol. 
s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 18000 Praha 8, o podání vysvětlení ve 
vztahu k obsahu stížnosti týkající se zveřejnění reklamních sdělení formou bannerů v průběhu 
vysílání pořadu Pravidla mlčení, zařazeného dne 14. 3. 2018 od 20.00 hod. do vysílání 
programu Prima MAX, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů. Rada 
stanovuje pro podání vysvětlení lhůtu 30 dní ode dne doručení předmětné žádosti. 

a 

9. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí 
hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že dne 12. března 2018 od 21:05 hodin na programu ČT1 odvysílal 
pořad Dabing Street, díl 10. s podtitulem Monitoring, který obsahoval vulgarismy či nadávky 
„sraní“ (05:01, 06:32, 11:48), „shit“ (05:39, 11:50), „kuřno“ (10:19), „pichny“ (10:21), „prdel“ 
(11:40, 11:44), „ty vole“ (14:42), „kozy“ (15:11), „kurva“ (25:46, 26:54), „šoustaj“ (27:29), 
„honila ses“ (27:28), „kouřilas ho“ (27:29), „ptáka“ (28:02), „chcípni, ty kurvo posraná“ (28:11) 
a další, čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují 
vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; 
taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

a 

10. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí 
hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že dne 19. března 2018 od 21:07 hodin na programu ČT1 odvysílal 
pořad Dabing Street, díl 11. s podtitulem Destrukce, který obsahoval vulgarismy či nadávky 
„kráva“ (00:04), „v prdeli“ (00:55), „zkurvený“ (01:11), „do prdele“ (01:14, 08:39), „svině“ 
(01:15), „čuráci“ (08:21), „prdel“ (08:32, 15:08), „ty vole“ (14:34, 15:35), „chcát“ (15:36), 
„chčije“ (15:38), „ty hajzle“ (15:40), „pochčiju“ (15:46), „vy paka“ (15:55), „pichnu“ (16:04, 
16:15, 24:16), „krávo“ (16:09), „pichna“ (16:17), „píchání“ (16:35, 17:18), „pícháme“ (16:41, 
17:05), „píchačku“ (17:23), „chcípli“ (20:14), „čuráku“ (22:57), „posrali“ (24:02) a další, čímž 
porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a 
nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla 
je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

a 

11. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí 
hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že dne 26. března 2018 od 21:06 hodin na programu ČT1 odvysílal 
pořad Dabing Street, díl 12. s podtitulem Poslední dabing, který obsahoval vulgarismy či 
nadávky „ty zmrde“ (00:22), „tvý péro“ (00:58), „nasranej“ (09:10), „nasíral“ (09:15), „za 
kokota“ (11:07), „ty hajzle“ (11:18), „na kokota musíš kokotsky“ (12:45, 12:53), „do prdele“ 
(16:07), „serou“ (16:46), „sraní“ (21:49), „hovno“ (22:05), „hovno nebo prdel“ (22:11), „píča, 
mrdat, šprcka“ (22:20), „ty vole“ (23:24) a další, čímž porušil povinnost nezařazovat do 
programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v 
nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době 
od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
upozornění. 

a 

12. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí 
hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že dne 18. března 2018 od 20:21 hodin na programu ČT1 odvysílal 
snímek Gangster Ka, který obsahoval vulgarismy či nadávky „hajzl“ (00:08:25), „ty vole“ 
(00:08:46, 00:16:27, 00:22:13, 00:38:13, 00:38:44), „hovno“ (00:08:50), „kurva“ (00:09:10), 
„sere“ (00:17:25), „pitomá“ (00:19:15), „blb“ (00:20:37), „kretén“ (00:20:52), „vole“ 
(00:26:45, 00:38:59), „vyjebaný“ (00:28:03), „poser“ (00:28:15), „posraná“ (00:29:25), „na 
prdeli“ (00:32:25), „ty jsi vůl“ (00:32:28), „u prdele“ (00:34:12, 01:19:19), „parchante“ 
(00:35:28), „krypla“ (00:37:48), „hovado“ (00:38:53, 01:19:21), „posranejch“ (00:39:06), 
„kravinu“ (00:39:23), „posralo“ (00:42:03), „hajzlové“ (00:48:02), „parchanta“ (00:51:14), „do 
prdele“ (00:55:21, 01:00:50, 01:06:48, 01:23:17, 01:24:13, 01:24:43), „posere“ (00:56:23), 
„posranej“ (00:56:40), „magora“ (00:58:55), „hajzlovi“ (01:08:52), „podělanej“ (01:14:22), 



„přechčiješ“ (01:17:03), „nechcípneš“ (01:17:25), „děvka“ (1:19:25), „neposerte to“ 
(01:21:40), „poděláme“ (01:21:50), „posral se“ (01:23:29), „pochcal“ (01:26:38), „podělali“ 
(01:27:48), „držet hubu“ (01:36:46) a další, čímž porušil povinnost nezařazovat do programů 
pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z 
hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 
06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

a 

13. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 
Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a 
řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov 
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, 
řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa na téma 
hospodaření ČT dne 7. března 2018 od 21:25 hodin na programu Televize Barrandov, neboť v 
pořadu byl na značné ploše prezentován výhradně názor jediného účinkujícího na téma 
pořadu, aniž by byl dán prostor pro oponentní názor. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené 
informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. 

nebo 

14. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa dne 7. 3. 2018 od 21:25 hodin na programu 
Televize Barrandov, že věc odkládá. 

a 

15. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 
Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a 
řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov 
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, 
řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa na téma 
hospodaření ČT dne 14. března 2018 od 21:25 hodin na programu Televize Barrandov, neboť 
v pořadu byl na značné ploše prezentován výhradně názor jediného účinkujícího na téma 
pořadu, aniž by byl dán prostor pro oponentní názor. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené 
informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. 

nebo 

16. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 



rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa dne 14. 3. 2018 od 21:25 hodin na programu 
Televize Barrandov, že věc odkládá. 

a 

17. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním záznamu ze střelby na floridské škole v pořadu Interview ČT24, 15. 2. 2018 od 
18:28 hodin na programu ČT24, že věc odkládá. 

nebo 

18. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, 
Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť se odvysíláním pořadu Interview ČT24, dne 15. února 2018 od 18:28 hod. na programu 
ČT24, dopustil 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 pořad obsahoval drastické záběry pořízené v průběhu střelby na 
floridské střední škole, odvysílané na ČT24 podvečerním čase, kdy mohou být u obrazovky 
děti. Záznam zobrazoval zraněné a umírající osoby, ležící na podlaze v krvi, a všeobecnou 
paniku a tíseň, která při autenticky zachyceném útoku na místě panovala. Záběry mrtvých těl 
a projeveného zoufalství studentů, kteří křičí a utíkají z místa činu, mohou u nezletilých osob 
vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti, a tím ohrozit jejich psychický vývoj. 
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

a 

19. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem: Na 
žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť se odvysíláním reportáže Masakr na Floridě v pořadu Zprávy FTV Prima, 
dne 15. února 2018 od 18:55 hod. na programu Prima, dopustil 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 uvedená reportáž 
obsahovala na začátku i na konci drastické záběry pořízené v průběhu střelby na floridské 
střední škole, odvysílané v podvečerním čase, kdy mohou být u obrazovky děti. Záznam 
zobrazoval zraněné a umírající osoby, ležící na podlaze v krvi, a všeobecnou paniku a tíseň, 
která při autenticky zachyceném útoku na místě panovala. Záběry mrtvých těl a projeveného 
zoufalství studentů, kteří křičí a utíkají z místa činu, byly doprovázeny komentářem redaktora, 



který mj. mluvil o rozstříleném těle a tím ještě umocnil celkově drastické vyznění nahrávky. 
Tyto záběry mohou u nezletilých osob vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy 
úzkosti, a tím ohrozit jejich psychický vývoj. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne 
doručení upozornění. 

a/nebo 

20. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, 
Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť se odvysíláním pořadu Interview ČT24, dne 15. února 2018 od 18:28 hod. na programu 
ČT24, dopustil porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené 
těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, 
konkrétně tím, že uvedený pořad obsahoval drastické záběry pořízené v průběhu střelby na 
floridské střední škole, ve kterých se mj. vyskytovaly umírající a mrtvé osoby, ležící na podlaze 
v krvi. Tyto autentické záběry pocházejí z reálného útoku, při němž zemřelo sedmnáct lidí a 
další lidé byli zraněni. Záběry tohoto rázu nemají pro zpravodajskou hodnotu tohoto typu 
pořadu žádný výrazný informační přínos, jelikož pouze uvádějí téma nošení střelných zbraní a 
rozhovor s bezpečnostním analytikem. Takovýmto použitím záběrů dochází k bezdůvodnému 
zobrazení osob umírajících nebo podléhajících těžkému fyzickému, ale i psychickému utrpení, 
způsobem snižujícím lidskou důstojnost. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne 
doručení upozornění. 

a 

21. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem: Na 
žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť se odvysíláním reportáže Masakr na Floridě v  pořadu Zprávy FTV Prima, 
dne 15. února 2018 od 18:55 hod. na programu Prima, dopustil porušení povinnosti 
bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo 
duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, konkrétně tím, že uvedený pořad 
obsahoval drastické záběry pořízené v průběhu střelby na floridské střední škole, ve kterých 
se mj. vyskytovaly umírající a mrtvé osoby, ležící na podlaze v krvi. Tyto autentické záběry 
pocházejí z reálného útoku, při němž zemřelo sedmnáct lidí a další lidé byli zraněni. Záběry 
tohoto rázu nemají pro zpravodajskou hodnotu reportáže výrazný informační přínos, pouze se 
snaží zprávu zatraktivnit, čemuž napovídá i opakované zařazení těchto záběrů v reportáži. 
Odvysíláním dochází k bezdůvodnému zobrazení osob podléhajících těžkému fyzickému, ale i 
psychickému utrpení, způsobem snižujícím lidskou důstojnost. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
7 dní ode dne doručení upozornění. 

a 

22. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 



v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, 
sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním pořadu Moc osudu (21. díl), dne 11. 
března 2018 od 09:00 hod. na programu KINO BARRANDOV, dopustil 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 pořad 
obsahoval scénu, v níž nutí otec čtrnáctiletého syna, aby zastřelil vlastní sestru v rámci očištění 
cti rodu. Otec nakonec dívku zastřelí sám a před zraky syna spáchá sebevraždu. Pořad byl 
odvysílán v dopoledních hodinách, kdy mohou být u obrazovek děti. Ty mohou velmi citlivě 
reagovat na ztvárnění vraždy uvnitř rodiny, která pro děti představuje bezpečné zázemí. Děti 
mohou reagovat úzkostí, přeceňováním reálného nebezpečí a nepřiměřeným strachem o sebe 
a své blízké. Následkem může být i snížení citlivosti k páchanému násilí a akceptace násilí jako 
běžné součásti života. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

nebo 

23. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Moc osudu (21. díl), 11. 3. 2018 od 09:00 hodin na programu KINO 
BARRANDOV, že věc odkládá. 

a 

24. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 JTV a.s., IČ: 25156527, sídlem: Křižíkova 1696, 
České Budějovice, PSČ 370 01, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 
Sb., neboť se odvysíláním pořadu Zprávy z Jihočeského kraje, ve dnech 14. a 15. března 2018 
od 16:59 hod na programu Jihočeská televize, dopustil 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 pořad obsahoval drastické 
záběry týrání psa, odvysílané v podvečerním čase, kdy mohou být u obrazovky děti. Záznam 
zobrazoval muže, který kopal a jinak týral svého psa, kňučícího bolestí. Záběry tohoto rázu 
nemají pro zpravodajskou hodnotu reportáže výrazný informační přínos, pouze se snaží zprávu 
zatraktivnit, čemuž napovídá i opakované zařazení těchto záběrů v reportáži. U nezletilých 
osob mohou vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti, nebo snížení citlivosti k 
páchanému násilí a akceptaci násilí jako běžné součásti života. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
7 dní ode dne doručení upozornění. 

nebo 

25. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 



odvysíláním pořadu Zprávy z Jihočeského kraje, 14. a 15. 3. 2018 od 16:59 hodin na programu 
Jihočeská televize, že věc odkládá. 

a 

26. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí 
hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že dne 11. března 2018 od 20:21 hodin na programu ČT1 odvysílal film 
Bába z ledu, který obsahoval vulgarismy či nadávky „píča“ (00:10:28, 00:10:39, 00:10:41, 
00:10:43, 00:10:45), „neser“ (00:36:50), „sračkách“ (00:38:25), „hovno“ (00:39:20), „nasrat“ 
(00:39:23), „sráč“ (00:49:40), „ty vole“ (00:53:14, 00:53:16), „pičusové“ (00:55:29), „pičusům“ 
(00:55:33), „pičus“ (00:55:45, 00:55:50), „do prdele“ (00:58:11), „parchanti zatracení“ 
(01:00:08), „vyser se na to“ (01:03:46), „posral“ (01:18:59) a další, čímž porušil povinnost 
nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě 
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné 
vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní 
ode dne doručení upozornění. 

a 

27. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním snímku Jméno růže, 24. 3. 2018 od 20:04 hodin na programu ČT2, že věc odkládá. 

nebo 

28. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, 
Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť se odvysíláním filmu Jméno růže, dne 24. března 2018 od 20:04 hod. na programu ČT2, 
dopustil 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 obsahoval explicitně sexuální scénu, odvysílanou před 22. 
hodinou. Scéna zobrazovala pohlavní styk mladého páru, v níž byly explicitně viditelné intimní 
partie zúčastněných a nebylo pochyb o tom, že se jedná o scénu s erotickým obsahem. U 
mladších diváků, kteří nejsou dostatečně vyspělí a poučeni o sexuálních otázkách, mohou tyto 
záběry probudit předčasný zájem o sexualitu, na níž ještě nejsou připraveni. Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

a 

29. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 Polední televizní noviny, resp. reportáže 
Boje o syrský Afrín pokračují, odvysílaného dne 19. března 2018 od 12.00 hodin na programu 
NOVA, o jaké zdroje se opírala redaktorka Karolína Tomašková, když v souvislosti s dobytím 
syrského města Afrín uvedla, že „turecké jednotky se společně se syrskou armádou diktátora 
Bašára Asada radovaly z vítězství nad kurdskými milicemi podporovanými Spojenými státy i 
střelbou do vzduchu.“ Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této 
výzvy. 

nebo 

30. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Polední televizní noviny, resp. reportáže Boje o syrský Afrín pokračují, 19. 
3. 2018 od 12:00 hodin na programu NOVA, že věc odkládá. 

a 

31. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 Horizont ČT24, který byl vysílán 28. února 2018 od 21:30 
hodin na programu ČT24, proč byl v rámci příspěvku Lekce z východoněmecké Chotěbuze 
rozhovor se zpravodajem Václavem Černohorským doprovázen záběry z berlínské 
demonstrace Frauenmarsch ze 17. 2. 2018, když se rozhovor i předchozí reportáž věnovaly 
situaci ve městě Chotěbuz. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 
této výzvy. 

a 

32. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 Vědmy s.r.o., IČ: 04937961, se sídlem Podlišovská 
1284, Praha 9, PSČ 19800, o podání vysvětlení souvisejících s teleshoppingem Poznej svůj 
osud, odvysílaném 8. 3. 2018 od 12:30 hodin na programu RELAX: 1) Proč moderátorka v čase 
13:23:17 hod (čas záznamu 0:53:17 hod) uvedla, že maximální doba hovoru je 14 minut, v 
textovém kraulu na obrazovce však bylo uvedeno 16 minut, před začátkem a po jeho konci 
bylo v infografice o rozvrhu vysílání uvedeno 60 minut a podmínky na webu spojeném se 
službou (http://www.vedmy.cz/VEDMY-RADI-a5_0.htm) maximální délku hovoru neuváděly; 
2) Proč obchodní podmínky na webu http://www.vedmy.cz/VEDMY-RADI-a5_0.htm, který je 
uveden v textovém kraulu na obrazovce po čas vysílání pořadu Poznej svůj osud, obsahují jiné 



telefonní číslo pro volající z České republiky, než je uvedeno na obrazovce, a nezmiňují se o 
pořadu Poznej svůj osud, který je s pravidly spojen; 3) V jakém vztahu je zadavatel s webem 
http://www.poznejosud.cz/vysilani/, který dne 8. 3. 2018 obsahoval obchodní podmínky 
služby dostupné na lince 906703070, spojené s pořadem Poznej svůj osud. Textový kraul ve 
vysílání přitom obsahoval odkaz na web http://www.vedmy.cz/VEDMY-RADI-a5_0.htm, kde 
jsou podmínky odlišné. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této 
výzvy. 

a 

33. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 TP Pohoda s.r.o., IČ: 26852683, sídlem: 
Stavební 992/1, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 8. března 2018 od 12:30 hodin na 
programu RELAX odvysílal teleshopping Poznej svůj osud, která obsahovala vulgarismy či 
nadávky „prostě se naserte“ (00:28:47), „proč mě sere matka“ (01:01:15), „matky svině“ 
(01:08:22), „ezo pindy“ (01:53:54) a další, čímž porušil povinnost nezařazovat do programů 
pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z 
hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 
06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

a 

34. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "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, v platném znění 
(dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ: 26852683, 
sídlem: Stavební 992/1, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00, na porušení ustanovení § 48 odst. 1 
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., tedy porušení povinnosti nezařazovat do vysílání obchodní 
sdělení, která podporují chování ohrožující zdraví, a to odvysíláním teleshoppingového bloku 
Poznej svůj osud dne 8. března 2018 od 12:30 hodin na programu RELAX, který předkládal 
tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž mohl u diváků podpořit zanedbání 
odborné diagnostiky. Moderátorka několikrát zmínila, že má medicínské znalosti a že obecně 
disponuje určitou mírou porozumění např. u nádorových onemocnění, duševních chorob 
apod. Někteří diváci si mohli zjištění a rady protagonistky vyložit jako náhradu lékařské péče a 
zanedbat tak prevenci či léčbu třeba i závažných onemocnění. Moderátorka navíc opakovaně 
v souvislosti s léčbou doporučovala svá dvě meditační CD, čímž mohla významně ovlivnit 
chování diváků, trpících zdravotními problémy. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne 
doručení tohoto upozornění. 

a 

35. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o 
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 
ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 
250/2016 Sb.) rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností Vědmy s.r.o., 



IČ: 04937961, se sídlem Podlišovská 1284, Praha 9, PSČ 19800, (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, respektive teleshoppingu Poznej svůj osud 
vysílaného dne 8. března 2018 v čase od 12.30 hodin na programu RELAX, který může být 
nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. 
Moderátorka v teleshoppingu předkládala tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta, 
čímž mohla u diváků podpořit zanedbání odborné diagnostiky.  Moderátorka několikrát 
zmínila, že má medicínské znalosti a že obecně disponuje určitou mírou porozumění např. u 
nádorových onemocnění, duševních chorob apod. Někteří diváci si mohli rady a služby 
poskytované protagonistkou vyložit jako náhradu lékařské péče a zanedbat tak prevenci či 
léčbu třeba i závažných onemocnění. Moderátorka opakovaně v souvislosti s léčbou řady 
nemocí (např. deprese) doporučovala svá dvě meditační CD, čímž mohla významně ovlivnit 
rozhodnutí diváků, trpících zdravotními problémy, resp. mohla u nich vzbudit dojem, že díky 
tomuto CD budou vyléčeni ze svých zdravotních problémů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 
dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

a 

36. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Man in an Orange Shirt na programu HBO (Rumunsko) dne 16. února 2018 
v 18:00 hodin, že věc odkládá. 

a 

37. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadů Očima Josefa Klímy, resp. příspěvků o kauze seznamovací agentury Date2k 
na programu Prima ve dnech 14. ledna a 4. března 2018 vždy v 21:55 hodin a Zprávy FTV Prima, 
resp. příspěvku s názvem Záhadná seznamka míří k soudu dne 4. března 2018 v 18:55 hodin, 
že věc odkládá. 

a 

38. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadů 168 hodin, resp. příspěvku s názvem Piš to dál II na programu ČT1 dne 4. 
března 2018 v 21:33 hodin a Události, resp. bloku příspěvků věnovaných inauguraci prezidenta 
Zemana na programech ČT1 a ČT24 dne 8. března 2018 v 19:00 hodin, že věc odkládá. 



a 

39. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním přenosu 25. Český lev, 10. 3. 2018 od 20:00 hodin na programu ČT1, že věc 
odkládá. 

a 

40. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Události, 8. 3. 2018 od 19:00 hodin na programu ČT1, že věc odkládá. 

a 

41. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním rozhovorů s Miroslavou Němcovou a Jiřím Pospíšilem v průběhu speciálního 
vysílání o inauguraci prezidenta a odvysíláním debaty komentátorů, 8. 3. 2018 od 21:33 hodin 
na programu ČT24, že věc odkládá. 

a 

42. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného použitím 
výrazu Čechy v upoutávce na pořad Máme rádi Česko na programu Prima, že věc odkládá. 

a 

43. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním blíže nespecifikovaných debat České televize před volbami a po vyhlášení 
volebních výsledků, že věc odkládá. 

a 



44. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním reportáže o polském nacionalismu v pořadu Horizont ČT24, 13. 11. 2017 od 21:46 
hodin na programu ČT24, že věc odkládá. 

a 

45. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadů Simpsonovi X (22), Simpsonovi X (23), Simpsonovi XI (1), Simpsonovi XI 
(2), 13. 2. 2018 od 18:18 hodin na programu Prima COOL, že věc odkládá. 

a 

46. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním upoutávky na pořad Kočka není pes na programu ČT1, že věc odkládá. 

a 

47. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním reportáže o stávce studentů v pořadu Zprávy, 15. 3. 2018 od 06:02 hodin na 
programu ČT24, že věc odkládá. 

a 

48. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Zázraky přírody, 16. 3. 2018 od 20:05 hodin na programu ČT1, že věc 
odkládá. 

a 

49. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 



rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním reportáže o zamítnutí stížnosti Petra Kramného Ústavním soudem v pořadu 
Televizní noviny, 15. 3. 2018 od 19:34 hodin na programu NOVA, že věc odkládá. 

a 

50. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu 90‘ ČT24, 16. 3. 2018 od 20:05 hodin na programu ČT24, že věc odkládá. 

a 

51. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní úřad, v 
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 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 reklam na zlevněné zboží v 
obchodech Kaufland (sýr gouda, chlazený králík, kachna bez drobů), že věc odkládá. 

a 

52. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní úřad, v 
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 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 reklam na zlevněné zboží v 
obchodech Kaufland (sýr Apetito), že věc odkládá. 

a 

53. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
nepřipomenutím okupace českých zemí nacistickým Německem, že věc odkládá. 

a 

54. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním rozhovoru Barbory Kroužkové s prezidentem MFF Karlovy Vary Jiřím Bartoškou v 
pořadu Zprávy, 16. 3. 2018 od 15:32 hodin na programu ČT24, debaty o platnosti složení 



prezidentského slibu ve speciálním vysíláním věnovaném inauguraci prezidenta, 8. 3. 2018 od 
16:15 hodin na programu ČT24, zpravodajství na téma vyvlastňování majetku v JAR na 
programech České televize, zpravodajství na téma migrace, islám či terorismus na programech 
České televize, reportáže o demonstraci v Maďarsku v pořadu Události, 15. 3. 2018 v 19:40 
hodin na programu ČT1, rozhovoru o odstoupení slovenského premiéra Roberta Fica v pořadu 
Události, 15. 3. 2018 v 19:13 hodin na programu ČT1, reportáže o výročí vyhlazení Lidic v 
pořadu Události, 10. 6. 2017 v 19:28 hodin na programu ČT1, pořadu Rudí prezidenti (díl 1.), 
23. 2. 2018 v 21:20 hodin na programu ČT2 a dalších blíže nespecifikovaných částí vysílání 
České televize, že věc odkládá. 

a 

55. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Týden s prezidentem, 15. 3. 2018 od 20:15 hodin na programu Televize 
Barrandov, že věc odkládá. 

a 

56. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného použitím 
výrazu „nacistická armáda“ v pořadu Hashtag ČT24 na programu ČT24, že věc odkládá. 

a 

57. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Otisky doby: Kdo ohlídá hlídače?, 14. 3. 2018 od 22:02 hodin na programu 
ČT1, že věc odkládá. 

a 

58. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním přenosu Ceny Anděl, 20. 3. 2018 od 21:00 hodin na programu ČT1, že věc odkládá. 

a 

59. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní úřad, v 
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 



a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 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 portál Heureka, že věc 
odkládá. 

a 

60. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní úřad, v 
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 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 teleshoppingu Linka lásky na 
programu KINO BARRANDOV dne 21. ledna 2018, že věc odkládá. 

a 

61. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním rozhovoru s Radko Kubičkem o v pořadu Zprávy, 21. 3. 2018 od 10:32 hodin na 
programu ČT24, že věc odkládá. 

a 

62. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Rudí prezidenti (díl 4.), 23. 3. 2018 v 20:59 hodin na programu ČT2, že věc 
odkládá. 

a 

63. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní úřad, v 
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 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 produkt Gynella, že 
věc odkládá. 

a 

64. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 



za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním reportáže Využití městské průmyslové zóny v pořadu Události, 21. 3. 2018 od 
19:12 hodin na programu ČT1, že věc odkládá. 

a 

65. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadů Kauzy Jaromíra Soukupa, Duel Jaromíra Soukupa, Aréna Jaromíra 
Soukupa, Instinkty Jaromíra Soukupa a Týden s prezidentem, 27. 1. 2018 až 25. 3. 2018 na 
programu Televize Barrandov, že věc odkládá. 

a 

66. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní úřad, v 
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 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 teleshoppingové služby na 
programu BARRANDOV PLUS 7. ledna 2018, že věc odkládá. 

a 

67. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní úřad, v 
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 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 teleshoppingové služby na 
programu Televize Barrandov 27. března 2018, že věc odkládá. 

a 

68. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním rozhovoru o požáru v ruském nákupním centru v pořadu Snídaně s Novou, 27. 3. 
2018 od 06:13 hodin na programu NOVA, že věc odkládá. 

a 

69. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 



odvysíláním debaty s Lubomírem Kopečkem v rámci speciálního vysílání o inauguraci 
prezidenta, 8. 3. 2018 od 11:01 hodin na programu ČT24, že věc odkládá. 

70. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí 
hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že dne 23. března 2018 od 20:59 hodin na programu ČT2 odvysílal pořad Rudí 
prezidenti (díl 4.). Pořad nabídl tendenční obraz prezidenta Ludvíka Svobody, jelikož zamlčel 
informace o jeho záslužných činech za druhé světové války a nedostatečně informoval o 
dalších skutcích prezidenta a jeho rodiny, týkajících se zejména jejich boje proti nacismu. 
Provozovatel vysílání tak neposkytl objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné 
vytváření názorů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

Usnesení rady: 

${LOGSPOJKA#1} 

1. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k obsahu 
televizních programů doručenými od 9. března do 29. března 2018: FTV Prima spol. s r.o. / 
Prima MAX – regulace reklamy, pořad Pravidla mlčení, 14. 3. 2018 od 20.00 hod; Česká televize 
/ ČT1 – Dabing Street (10. díl), 12. 3. 2018 od 21:05 hod (3 podání); Česká televize / ČT1 – 
Dabing Street (11. díl), 19. 3. 2018 od 21:07 hod (2 podání); Česká televize / ČT1 – Dabing 
Street (12. díl), 26. 3. 2018 od 21:06 hod; Česká televize / ČT1 – Gangster Ka, 18. 3. 2018 od 
20:21 hod; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Kauzy Jaromíra Soukupa, 7. 
3. 2018 od 21:25 hod (2 podání); Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Kauzy 
Jaromíra Soukupa, 14. 3. 2018 od 21:25 hod (5 podání); Česká televize / ČT24 – Interview ČT24, 
15. 2. 2018 od 18:28 hod; Barrandov Televizní Studio a.s. / KINO BARRANDOV – Moc osudu 
(21. díl), 11. 3. 2018 od 09:00 hod; JTV a.s. / Jihočeská televize – Zprávy – Agresor brutálně 
napadl psa, 14., 15. 3. 2018 od 16:59 hod; Česká televize / ČT1 – Bába z ledu, 11. 3. 2018 od 
20:21 hod, ČT2 – Jméno růže, 24. 3. 2018 od 20:04 hod; TV Nova s.r.o. / NOVA – Polední 
televizní noviny – Boje o syrský Afrín pokračují, 19. 3. 2018 od 12:16 hod; Česká televize / ČT24 
– Horizont ČT24 – Lekce z východoněmecké Chotěbuze, 28. 2. 2018 od 21:48 hod (2 podání); 
TP Pohoda s.r.o. / RELAX – Poznej svůj osud, 8. 3. 2018 od 12:30 hod; Česká televize / ČT1 – 
25. Český lev, 10. 3. 2018 od 20:00 hod (8 podání); Česká televize / ČT1 – Události – Inaugurace 
prezidenta republiky, 8. 3. 2018 od 19:00 hod; Česká televize / ČT24 – Inaugurace prezidenta 
republiky, 8. 3. 2018; FTV Prima spol. s r.o. / Prima – upoutávka Máme rádi Česko; Česká 
televize a Český rozhlas / nespecifikované volební a předvolební debaty České televize; Česká 
televize / ČT24 – Horizont ČT24 – Polský nacionalismus + rozhovor s V. Dostálem, 13. 11. 2017 
od 21:46 hod; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – Simpsonovi, 13. 3. 2018 od 18:18 hod; 
Česká televize / ČT1 – upoutávka Kočka není pes; Česká televize / ČT24 – Zprávy – Stávka 
studentů, 15. 3. 2018 od 06:02 hod; Česká televize / ČT1 – Zázraky přírody, 17. 3. 2018 od 
20:05 hod; TV Nova s.r.o. / NOVA – Televizní noviny – Ústavní soud zamítl stížnost Petra 
Kramného, 15. 3. 2018 od 19:34 hod; Česká televize / ČT24 – 90‘ ČT24 – Spor mezi Británií a 
Ruskem kvůli otravě bývalého agenta, 16. 3. 2018 od 20:05 hod; Televizní reklamy na produkty 
v prodejnách Kaufland č. j. RRTV/8197/2018-vra; Televizní reklamy na produkty v prodejnách 
Kaufland č. j. RRTV/8198/2018-vra; Česká televize / vysílání věnované výročí okupace 
Československa (2 podání); Česká televize / níže specifikované zpravodajské a publicistické 
pořady (2 podání); Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Týden s prezidentem, 



15. 3. 2018 od 20:15 hod; Česká televize / ČT24 – Ranní #ČT24, 15. 3. 2018 od 07:46 hod; Česká 
televize / ČT1 – Otisky doby: Kdo ohlídá hlídače?, 14. 3. 2018 od 22:02 hod; Česká televize / 
ČT1 – Ceny Anděl 2017, 20. 3. 2018 od 21:00 hod (2 podání); Televizní reklama na dětské brýle 
Heureka; Barrandov Televizní Studio a.s. / KINO BARRANDOV – Linka lásky, 21. 1. 2018; Česká 
televize / ČT24 – Zprávy – rozhovor s Radko Kubičkem, 21. 3. 2018 od 10:32 hod; Česká televize 
/ ČT2 – Rudí prezidenti (Poslušný generál – Ludvík Svoboda), 23. 3. 2018 od 20:59 hod; 
Televizní reklama Gynella; Česká televize / ČT1 – Události – Využití městské průmyslové zóny, 
21. 3. 2018 od 19:12 hod; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – níže 
specifikované pořady; Barrandov Televizní Studio a.s. / BARRANDOV PLUS – Rychlá hra, 7. 1. 
2018; Barrandov Televizní Studio a.s. / Rychlá hra, 27. 3. 2018; TV Nova s.r.o. / NOVA – Snídaně 
s Novou, 27. 3. 2018 od 06:13 hod (3 podání); Česká televize / ČT24 – Inaugurace prezidenta 
republiky – vyjádření Lubomíra Kopečka, 8. 3. 2018 od 11:01 hod; Česká televize / ČT1 – 168 
hodin – Pošli to dál I. + II., 28. 1. 2018 od 21:55 hod; 4. 3. 2018 od 21:42 hod; AMC Networks 
Central Europe s.r.o. / AMC CHANNEL HUNGARY – Wrestler, 13. 3. 2018 od 11:30 hod; AMC 
Networks Central Europe s.r.o. / AMC CHANNEL HUNGARY – Tenká červená linie, 14. 3. 2018 
od 13:05 hod; HBO Europe s.r.o. / HBO – Tady a teď, 4. 3. 2018 od 21:55 hod; TV Nova s.r.o. / 
Nova sport 1, Nova sport 2 – upoutávky na bojové sporty; Barrandov Televizní Studio a.s. / 
KINO BARRANDOV – teleshopping v podobě zábavného soutěžního pořadu bez přesné 
specifikace doby vysílání; TP Pohoda s.r.o. / RELAX – Poznej svůj osud, Vědmy radí č. j. 
RRTV/8348/2018-vac; TP Pohoda s.r.o. / RELAX – Poznej svůj osud, Vědmy radí č. j. 
RRTV/8393/2018-vra; TP Pohoda s.r.o. / RELAX –Vědmy radí; Česká televize / zpravodajství, 
168 hodin, Newsroom ČT24; Václav Moravec – korespondence ve věci upozornění sp. zn. 
RRTV/2017/1039/rud; Česká televize / ČT1 – 168 hodin – Czexit, 11. 2. 2018 od 22:00 hod. 

13-0-0 

a 

2. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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, z  jakého důvodu neobsahovala reportáž Trutnov: podvod se souhlasem 
radnice?, odvysílaná dne 29. června 2015 v rámci pořadu Události v regionech (Praha) od 18:00 
hodin na programu ČT1, informaci o usnesení zastupitelstva Města Trutnova ze dne 22. června 
2015, jímž byl dříve schválený záměr výkupu změněn (v nové kupní ceně byla zohledněna 
změna ve výměře infrastruktury, tj. chybějící metr komunikace) a jakým způsobem může 
doložit v reportáži obsažené informace, že si „v Trutnově nevědí rady už třetí měsíc“, že 
radnice „tvrdí, že developer prý chybějící metr cesty ještě dodělá“ a že „i když zdejší 
zastupitelé nedostali, co si objednali, bez většího zaváhání zaplatili plnou cenu.“ A dále k 
podání vysvětlení, z jakých podkladů čerpalo moderátorské uvedení reportáže Trutnov 
nevymáhal pokuty od stavebníků, odvysílané dne 21. prosince 2017 v rámci pořadu Události v 
regionech (Praha) od 18:00 hodin na programu ČT1, z něhož vyplynulo, že radnice Města 
Trutnov nechala promlčet pokutu společnosti INGSERVIS s. r. o. a na základě jakých informací 
autor dané reportáže situaci komentoval tak, že radnice penále pravděpodobně zapomněla 
uplatnit. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

0-0-0 



nebo 

3. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním těchto reportáží na programech ČT1 a ČT24: Trutnov nevymáhal pokuty od 
stavebníků, 21. prosince 2017 v rámci pořadu Události v regionech (Praha) od 18:00 hodin, 
Milionový nákup trutnovské radnice, 30. prosince 2017 v rámci pořadu Události od 19:00 
hodin, Výpověď z nájmu za pozvánku na festival?, 13. dubna 2012 v rámci pořadu Události v 
regionech (Praha) od 18:00 hodin, Trutnov: podvod se souhlasem radnice?, 29. června 2015 v 
rámci pořadu Události v regionech (Praha) od 18:00 hodin, Developerská firma žaluje 
zastupitele, 8. února 2017 v rámci pořadu Události v regionech (Praha) od 18:00 hodin, že věc 
odkládá. 

0-0-0 

a 

4. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 
řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s provozovatelem Nataša 
Pštrossová, bytem Příbram, Brodská 90, PSČ 261 01 (obchodní firma Nataša Pštrossová 
Videostudio Fonka, IČ 14770423), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení 
ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit odvysíláním 
programové smyčky dne 15. února 2018 na programu Televize Fonka (TVF), která zahrnovala 
reportáž nazvanou „Zastupitelé budou jednat o výpovědi z nájmu prodejny BEKR“, jež nabídla 
pouze jednostranný pohled na kontroverzi týkající se dané výpovědi z nájmu a tím neposkytla 
objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Ačkoliv jednatelka 
firmy dostala v rámci reportáže bezprecedentní prostor pro prezentaci svého postoje, 
stanovisko města Příbrami zůstalo zcela opominuto. Reportér se zároveň v rámci příspěvku 
nepokusil ověřit jednatelkou uvedená tvrzení (týkající se zejména výhrad hasičů a nabídky 
jiného prostoru). Reportáž tak neobsáhla dostatečnou škálu informací, na jejichž základě by si 
divák mohl na problematiku utvořit vlastní názor nezávislý na intenci autora reportáže, čímž 
rezignovala na neutrální a nestranný redakční přístup. 

13-0-0 

nebo 

5. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním reportáže Zastupitelé budou jednat o výpovědi z nájmu prodejny BEKR v rámci 
programové smyčky, 15. 2. 2018 na programu Televize Fonka, že věc odkládá. 



0-0-0 

a 

6. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa na programu Televize Barrandov dne 21. února 
2018 v 21:25 hodin, že věc odkládá. 

13-0-0 

nebo 

7. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 
Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a 
řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov 
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00 
(dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 
2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra 
Soukupa dne 21. února 2018 od 21:25 hod. na programu Televize Barrandov. Provozovatel v 
předmětném vydání pořadu prezentoval vlastní pohled na problematiku kauzy privatizace 
společnosti OKD, aniž by poskytl jakýkoli prostor k vyjádření opozitních názorů a 
protiargumentů. Pořad představoval jasný, předem stanovený postoj a nabídl pouze 
jednostranné interpretace zveřejněných informací. Provozovatel se tak mohl dopustit 
porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné 
vytváření názorů. 

0-0-0 

a 

8. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a na 
základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele FTV Prima, spol. 
s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 18000 Praha 8, o podání vysvětlení ve 
vztahu k obsahu stížnosti týkající se zveřejnění reklamních sdělení formou bannerů v průběhu 
vysílání pořadu Pravidla mlčení, zařazeného dne 14. 3. 2018 od 20.00 hod. do vysílání 
programu Prima MAX, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů. Rada 
stanovuje pro podání vysvětlení lhůtu 30 dní ode dne doručení předmětné žádosti. 

13-0-0 

a 

9. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí 
hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že dne 12. března 2018 od 21:05 hodin na programu ČT1 odvysílal 
pořad Dabing Street, díl 10. s podtitulem Monitoring, který obsahoval vulgarismy či nadávky 
„sraní“ (05:01, 06:32, 11:48), „shit“ (05:39, 11:50), „kuřno“ (10:19), „pichny“ (10:21), „prdel“ 
(11:40, 11:44), „ty vole“ (14:42), „kozy“ (15:11), „kurva“ (25:46, 26:54), „šoustaj“ (27:29), 
„honila ses“ (27:28), „kouřilas ho“ (27:29), „ptáka“ (28:02), „chcípni, ty kurvo posraná“ (28:11) 
a další, čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují 
vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; 
taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

12-0-0 

a 

10. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí 
hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že dne 19. března 2018 od 21:07 hodin na programu ČT1 odvysílal 
pořad Dabing Street, díl 11. s podtitulem Destrukce, který obsahoval vulgarismy či nadávky 
„kráva“ (00:04), „v prdeli“ (00:55), „zkurvený“ (01:11), „do prdele“ (01:14, 08:39), „svině“ 
(01:15), „čuráci“ (08:21), „prdel“ (08:32, 15:08), „ty vole“ (14:34, 15:35), „chcát“ (15:36), 
„chčije“ (15:38), „ty hajzle“ (15:40), „pochčiju“ (15:46), „vy paka“ (15:55), „pichnu“ (16:04, 
16:15, 24:16), „krávo“ (16:09), „pichna“ (16:17), „píchání“ (16:35, 17:18), „pícháme“ (16:41, 
17:05), „píchačku“ (17:23), „chcípli“ (20:14), „čuráku“ (22:57), „posrali“ (24:02) a další, čímž 
porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a 
nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla 
je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

13-0-0 

a 

11. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí 
hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že dne 26. března 2018 od 21:06 hodin na programu ČT1 odvysílal 
pořad Dabing Street, díl 12. s podtitulem Poslední dabing, který obsahoval vulgarismy či 
nadávky „ty zmrde“ (00:22), „tvý péro“ (00:58), „nasranej“ (09:10), „nasíral“ (09:15), „za 
kokota“ (11:07), „ty hajzle“ (11:18), „na kokota musíš kokotsky“ (12:45, 12:53), „do prdele“ 
(16:07), „serou“ (16:46), „sraní“ (21:49), „hovno“ (22:05), „hovno nebo prdel“ (22:11), „píča, 
mrdat, šprcka“ (22:20), „ty vole“ (23:24) a další, čímž porušil povinnost nezařazovat do 
programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v 
nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době 
od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 



upozornění. 

13-0-0 

a 

12. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí 
hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že dne 18. března 2018 od 20:21 hodin na programu ČT1 odvysílal 
snímek Gangster Ka, který obsahoval vulgarismy či nadávky „hajzl“ (00:08:25), „ty vole“ 
(00:08:46, 00:16:27, 00:22:13, 00:38:13, 00:38:44), „hovno“ (00:08:50), „kurva“ (00:09:10), 
„sere“ (00:17:25), „pitomá“ (00:19:15), „blb“ (00:20:37), „kretén“ (00:20:52), „vole“ 
(00:26:45, 00:38:59), „vyjebaný“ (00:28:03), „poser“ (00:28:15), „posraná“ (00:29:25), „na 
prdeli“ (00:32:25), „ty jsi vůl“ (00:32:28), „u prdele“ (00:34:12, 01:19:19), „parchante“ 
(00:35:28), „krypla“ (00:37:48), „hovado“ (00:38:53, 01:19:21), „posranejch“ (00:39:06), 
„kravinu“ (00:39:23), „posralo“ (00:42:03), „hajzlové“ (00:48:02), „parchanta“ (00:51:14), „do 
prdele“ (00:55:21, 01:00:50, 01:06:48, 01:23:17, 01:24:13, 01:24:43), „posere“ (00:56:23), 
„posranej“ (00:56:40), „magora“ (00:58:55), „hajzlovi“ (01:08:52), „podělanej“ (01:14:22), 
„přechčiješ“ (01:17:03), „nechcípneš“ (01:17:25), „děvka“ (1:19:25), „neposerte to“ 
(01:21:40), „poděláme“ (01:21:50), „posral se“ (01:23:29), „pochcal“ (01:26:38), „podělali“ 
(01:27:48), „držet hubu“ (01:36:46) a další, čímž porušil povinnost nezařazovat do programů 
pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z 
hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 
06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

13-0-0 

a 

13. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 
Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a 
řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov 
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, 
řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa na téma 
hospodaření ČT dne 7. března 2018 od 21:25 hodin na programu Televize Barrandov, neboť v 
pořadu byl na značné ploše prezentován výhradně názor jediného účinkujícího na téma 
pořadu, aniž by byl dán prostor pro oponentní názor. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené 
informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. 

0-0-0 

nebo 

14. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 



rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa dne 7. 3. 2018 od 21:25 hodin na programu 
Televize Barrandov, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

15. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 
Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a 
řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov 
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, 
řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa na téma 
hospodaření ČT dne 14. března 2018 od 21:25 hodin na programu Televize Barrandov, neboť 
v pořadu byl na značné ploše prezentován výhradně názor jediného účinkujícího na téma 
pořadu, aniž by byl dán prostor pro oponentní názor. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené 
informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. 

0-0-0 

nebo 

16. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa dne 14. 3. 2018 od 21:25 hodin na programu 
Televize Barrandov, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

17. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním záznamu ze střelby na floridské škole v pořadu Interview ČT24, 15. 2. 2018 od 
18:28 hodin na programu ČT24, že věc odkládá. 

0-0-0 

nebo 

18. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, 



Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť se odvysíláním pořadu Interview ČT24, dne 15. února 2018 od 18:28 hod. na programu 
ČT24, dopustil 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 pořad obsahoval drastické záběry pořízené v průběhu střelby na 
floridské střední škole, odvysílané na ČT24 podvečerním čase, kdy mohou být u obrazovky 
děti. Záznam zobrazoval zraněné a umírající osoby, ležící na podlaze v krvi, a všeobecnou 
paniku a tíseň, která při autenticky zachyceném útoku na místě panovala. Záběry mrtvých těl 
a projeveného zoufalství studentů, kteří křičí a utíkají z místa činu, mohou u nezletilých osob 
vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti, a tím ohrozit jejich psychický vývoj. 
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

12-0-1 

a 

19. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem: Na 
žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť se odvysíláním reportáže Masakr na Floridě v pořadu Zprávy FTV Prima, 
dne 15. února 2018 od 18:55 hod. na programu Prima, dopustil 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 uvedená reportáž 
obsahovala na začátku i na konci drastické záběry pořízené v průběhu střelby na floridské 
střední škole, odvysílané v podvečerním čase, kdy mohou být u obrazovky děti. Záznam 
zobrazoval zraněné a umírající osoby, ležící na podlaze v krvi, a všeobecnou paniku a tíseň, 
která při autenticky zachyceném útoku na místě panovala. Záběry mrtvých těl a projeveného 
zoufalství studentů, kteří křičí a utíkají z místa činu, byly doprovázeny komentářem redaktora, 
který mj. mluvil o rozstříleném těle a tím ještě umocnil celkově drastické vyznění nahrávky. 
Tyto záběry mohou u nezletilých osob vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy 
úzkosti, a tím ohrozit jejich psychický vývoj. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne 
doručení upozornění. 

12-0-1 

a/nebo 

20. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, 
Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť se odvysíláním pořadu Interview ČT24, dne 15. února 2018 od 18:28 hod. na programu 
ČT24, dopustil porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené 
těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, 
konkrétně tím, že uvedený pořad obsahoval drastické záběry pořízené v průběhu střelby na 
floridské střední škole, ve kterých se mj. vyskytovaly umírající a mrtvé osoby, ležící na podlaze 
v krvi. Tyto autentické záběry pocházejí z reálného útoku, při němž zemřelo sedmnáct lidí a 
další lidé byli zraněni. Záběry tohoto rázu nemají pro zpravodajskou hodnotu tohoto typu 



pořadu žádný výrazný informační přínos, jelikož pouze uvádějí téma nošení střelných zbraní a 
rozhovor s bezpečnostním analytikem. Takovýmto použitím záběrů dochází k bezdůvodnému 
zobrazení osob umírajících nebo podléhajících těžkému fyzickému, ale i psychickému utrpení, 
způsobem snižujícím lidskou důstojnost. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne 
doručení upozornění. 

12-0-1 

a 

21. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem: Na 
žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť se odvysíláním reportáže Masakr na Floridě v  pořadu Zprávy FTV Prima, 
dne 15. února 2018 od 18:55 hod. na programu Prima, dopustil porušení povinnosti 
bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo 
duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, konkrétně tím, že uvedený pořad 
obsahoval drastické záběry pořízené v průběhu střelby na floridské střední škole, ve kterých 
se mj. vyskytovaly umírající a mrtvé osoby, ležící na podlaze v krvi. Tyto autentické záběry 
pocházejí z reálného útoku, při němž zemřelo sedmnáct lidí a další lidé byli zraněni. Záběry 
tohoto rázu nemají pro zpravodajskou hodnotu reportáže výrazný informační přínos, pouze se 
snaží zprávu zatraktivnit, čemuž napovídá i opakované zařazení těchto záběrů v reportáži. 
Odvysíláním dochází k bezdůvodnému zobrazení osob podléhajících těžkému fyzickému, ale i 
psychickému utrpení, způsobem snižujícím lidskou důstojnost. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
7 dní ode dne doručení upozornění. 

12-0-1 

a 

22. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, 
sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním pořadu Moc osudu (21. díl), dne 11. 
března 2018 od 09:00 hod. na programu KINO BARRANDOV, dopustil 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 pořad 
obsahoval scénu, v níž nutí otec čtrnáctiletého syna, aby zastřelil vlastní sestru v rámci očištění 
cti rodu. Otec nakonec dívku zastřelí sám a před zraky syna spáchá sebevraždu. Pořad byl 
odvysílán v dopoledních hodinách, kdy mohou být u obrazovek děti. Ty mohou velmi citlivě 
reagovat na ztvárnění vraždy uvnitř rodiny, která pro děti představuje bezpečné zázemí. Děti 
mohou reagovat úzkostí, přeceňováním reálného nebezpečí a nepřiměřeným strachem o sebe 
a své blízké. Následkem může být i snížení citlivosti k páchanému násilí a akceptace násilí jako 
běžné součásti života. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

13-0-0 



nebo 

23. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Moc osudu (21. díl), 11. 3. 2018 od 09:00 hodin na programu KINO 
BARRANDOV, že věc odkládá. 

0-0-0 

a 

24. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 JTV a.s., IČ: 25156527, sídlem: Křižíkova 1696, 
České Budějovice, PSČ 370 01, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 
Sb., neboť se odvysíláním pořadu Zprávy z Jihočeského kraje, ve dnech 14. a 15. března 2018 
od 16:59 hod na programu Jihočeská televize, dopustil 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 pořad obsahoval drastické 
záběry týrání psa, odvysílané v podvečerním čase, kdy mohou být u obrazovky děti. Záznam 
zobrazoval muže, který kopal a jinak týral svého psa, kňučícího bolestí. Záběry tohoto rázu 
nemají pro zpravodajskou hodnotu reportáže výrazný informační přínos, pouze se snaží zprávu 
zatraktivnit, čemuž napovídá i opakované zařazení těchto záběrů v reportáži. U nezletilých 
osob mohou vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti, nebo snížení citlivosti k 
páchanému násilí a akceptaci násilí jako běžné součásti života. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
7 dní ode dne doručení upozornění. 

13-0-0 

nebo 

25. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Zprávy z Jihočeského kraje, 14. a 15. 3. 2018 od 16:59 hodin na programu 
Jihočeská televize, že věc odkládá. 

0-0-0 

a 

26. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí 
hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., 



kterého se dopustil tím, že dne 11. března 2018 od 20:21 hodin na programu ČT1 odvysílal film 
Bába z ledu, který obsahoval vulgarismy či nadávky „píča“ (00:10:28, 00:10:39, 00:10:41, 
00:10:43, 00:10:45), „neser“ (00:36:50), „sračkách“ (00:38:25), „hovno“ (00:39:20), „nasrat“ 
(00:39:23), „sráč“ (00:49:40), „ty vole“ (00:53:14, 00:53:16), „pičusové“ (00:55:29), „pičusům“ 
(00:55:33), „pičus“ (00:55:45, 00:55:50), „do prdele“ (00:58:11), „parchanti zatracení“ 
(01:00:08), „vyser se na to“ (01:03:46), „posral“ (01:18:59) a další, čímž porušil povinnost 
nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě 
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné 
vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní 
ode dne doručení upozornění. 

13-0-0 

a 

27. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním snímku Jméno růže, 24. 3. 2018 od 20:04 hodin na programu ČT2, že věc odkládá. 

13-0-0 

nebo 

28. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, 
Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť se odvysíláním filmu Jméno růže, dne 24. března 2018 od 20:04 hod. na programu ČT2, 
dopustil 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 obsahoval explicitně sexuální scénu, odvysílanou před 22. 
hodinou. Scéna zobrazovala pohlavní styk mladého páru, v níž byly explicitně viditelné intimní 
partie zúčastněných a nebylo pochyb o tom, že se jedná o scénu s erotickým obsahem. U 
mladších diváků, kteří nejsou dostatečně vyspělí a poučeni o sexuálních otázkách, mohou tyto 
záběry probudit předčasný zájem o sexualitu, na níž ještě nejsou připraveni. Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

0-0-0 

a 

29. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 Polední televizní noviny, resp. reportáže 
Boje o syrský Afrín pokračují, odvysílaného dne 19. března 2018 od 12.00 hodin na programu 



NOVA, o jaké zdroje se opírala redaktorka Karolína Tomašková, když v souvislosti s dobytím 
syrského města Afrín uvedla, že „turecké jednotky se společně se syrskou armádou diktátora 
Bašára Asada radovaly z vítězství nad kurdskými milicemi podporovanými Spojenými státy i 
střelbou do vzduchu.“ Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této 
výzvy. 

12-0-0 

nebo 

30. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Polední televizní noviny, resp. reportáže Boje o syrský Afrín pokračují, 19. 
3. 2018 od 12:00 hodin na programu NOVA, že věc odkládá. 

0-0-0 

a 

31. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 Horizont ČT24, který byl vysílán 28. února 2018 od 21:30 
hodin na programu ČT24, proč byl v rámci příspěvku Lekce z východoněmecké Chotěbuze 
rozhovor se zpravodajem Václavem Černohorským doprovázen záběry z berlínské 
demonstrace Frauenmarsch ze 17. 2. 2018, když se rozhovor i předchozí reportáž věnovaly 
situaci ve městě Chotěbuz. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 
této výzvy. 

13-0-0 

a 

32. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 Vědmy s.r.o., IČ: 04937961, se sídlem Podlišovská 
1284, Praha 9, PSČ 19800, o podání vysvětlení souvisejících s teleshoppingem Poznej svůj 
osud, odvysílaném 8. 3. 2018 od 12:30 hodin na programu RELAX: 1) Proč moderátorka v čase 
13:23:17 hod (čas záznamu 0:53:17 hod) uvedla, že maximální doba hovoru je 14 minut, v 
textovém kraulu na obrazovce však bylo uvedeno 16 minut, před začátkem a po jeho konci 
bylo v infografice o rozvrhu vysílání uvedeno 60 minut a podmínky na webu spojeném se 
službou (http://www.vedmy.cz/VEDMY-RADI-a5_0.htm) maximální délku hovoru neuváděly; 
2) Proč obchodní podmínky na webu http://www.vedmy.cz/VEDMY-RADI-a5_0.htm, který je 
uveden v textovém kraulu na obrazovce po čas vysílání pořadu Poznej svůj osud, obsahují jiné 
telefonní číslo pro volající z České republiky, než je uvedeno na obrazovce, a nezmiňují se o 



pořadu Poznej svůj osud, který je s pravidly spojen; 3) V jakém vztahu je zadavatel s webem 
http://www.poznejosud.cz/vysilani/, který dne 8. 3. 2018 obsahoval obchodní podmínky 
služby dostupné na lince 906703070, spojené s pořadem Poznej svůj osud. Textový kraul ve 
vysílání přitom obsahoval odkaz na web http://www.vedmy.cz/VEDMY-RADI-a5_0.htm, kde 
jsou podmínky odlišné. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této 
výzvy. 

13-0-0 

a 

33. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 TP Pohoda s.r.o., IČ: 26852683, sídlem: 
Stavební 992/1, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 8. března 2018 od 12:30 hodin na 
programu RELAX odvysílal teleshopping Poznej svůj osud, která obsahovala vulgarismy či 
nadávky „prostě se naserte“ (00:28:47), „proč mě sere matka“ (01:01:15), „matky svině“ 
(01:08:22), „ezo pindy“ (01:53:54) a další, čímž porušil povinnost nezařazovat do programů 
pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z 
hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 
06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

13-0-0 

a 

34. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "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, v platném znění 
(dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ: 26852683, 
sídlem: Stavební 992/1, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00, na porušení ustanovení § 48 odst. 1 
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., tedy porušení povinnosti nezařazovat do vysílání obchodní 
sdělení, která podporují chování ohrožující zdraví, a to odvysíláním teleshoppingového bloku 
Poznej svůj osud dne 8. března 2018 od 12:30 hodin na programu RELAX, který předkládal 
tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž mohl u diváků podpořit zanedbání 
odborné diagnostiky. Moderátorka několikrát zmínila, že má medicínské znalosti a že obecně 
disponuje určitou mírou porozumění např. u nádorových onemocnění, duševních chorob 
apod. Někteří diváci si mohli zjištění a rady protagonistky vyložit jako náhradu lékařské péče a 
zanedbat tak prevenci či léčbu třeba i závažných onemocnění. Moderátorka navíc opakovaně 
v souvislosti s léčbou doporučovala svá dvě meditační CD, čímž mohla významně ovlivnit 
chování diváků, trpících zdravotními problémy. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne 
doručení tohoto upozornění. 

13-0-0 

a 

35. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o 
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 



ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 
250/2016 Sb.) rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností Vědmy s.r.o., 
IČ: 04937961, se sídlem Podlišovská 1284, Praha 9, PSČ 19800, (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, respektive teleshoppingu Poznej svůj osud 
vysílaného dne 8. března 2018 v čase od 12.30 hodin na programu RELAX, který může být 
nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. 
Moderátorka v teleshoppingu předkládala tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta, 
čímž mohla u diváků podpořit zanedbání odborné diagnostiky.  Moderátorka několikrát 
zmínila, že má medicínské znalosti a že obecně disponuje určitou mírou porozumění např. u 
nádorových onemocnění, duševních chorob apod. Někteří diváci si mohli rady a služby 
poskytované protagonistkou vyložit jako náhradu lékařské péče a zanedbat tak prevenci či 
léčbu třeba i závažných onemocnění. Moderátorka opakovaně v souvislosti s léčbou řady 
nemocí (např. deprese) doporučovala svá dvě meditační CD, čímž mohla významně ovlivnit 
rozhodnutí diváků, trpících zdravotními problémy, resp. mohla u nich vzbudit dojem, že díky 
tomuto CD budou vyléčeni ze svých zdravotních problémů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 
dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

13-0-0 

a 

36. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Man in an Orange Shirt na programu HBO (Rumunsko) dne 16. února 2018 
v 18:00 hodin, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

37. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadů Očima Josefa Klímy, resp. příspěvků o kauze seznamovací agentury Date2k 
na programu Prima ve dnech 14. ledna a 4. března 2018 vždy v 21:55 hodin a Zprávy FTV Prima, 
resp. příspěvku s názvem Záhadná seznamka míří k soudu dne 4. března 2018 v 18:55 hodin, 
že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

38. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 



rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadů 168 hodin, resp. příspěvku s názvem Piš to dál II na programu ČT1 dne 4. 
března 2018 v 21:33 hodin a Události, resp. bloku příspěvků věnovaných inauguraci prezidenta 
Zemana na programech ČT1 a ČT24 dne 8. března 2018 v 19:00 hodin, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

39. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním přenosu 25. Český lev, 10. 3. 2018 od 20:00 hodin na programu ČT1, že věc 
odkládá. 

13-0-0 

a 

40. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Události, 8. 3. 2018 od 19:00 hodin na programu ČT1, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

41. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním rozhovorů s Miroslavou Němcovou a Jiřím Pospíšilem v průběhu speciálního 
vysílání o inauguraci prezidenta a odvysíláním debaty komentátorů, 8. 3. 2018 od 21:33 hodin 
na programu ČT24, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

42. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného použitím 
výrazu Čechy v upoutávce na pořad Máme rádi Česko na programu Prima, že věc odkládá. 

13-0-0 



a 

43. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním blíže nespecifikovaných debat České televize před volbami a po vyhlášení 
volebních výsledků, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

44. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním reportáže o polském nacionalismu v pořadu Horizont ČT24, 13. 11. 2017 od 21:46 
hodin na programu ČT24, že věc odkládá. 

12-0-0 

a 

45. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadů Simpsonovi X (22), Simpsonovi X (23), Simpsonovi XI (1), Simpsonovi XI 
(2), 13. 2. 2018 od 18:18 hodin na programu Prima COOL, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

46. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním upoutávky na pořad Kočka není pes na programu ČT1, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

47. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 



odvysíláním reportáže o stávce studentů v pořadu Zprávy, 15. 3. 2018 od 06:02 hodin na 
programu ČT24, že věc odkládá. 

12-0-0 

a 

48. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Zázraky přírody, 16. 3. 2018 od 20:05 hodin na programu ČT1, že věc 
odkládá. 

13-0-0 

a 

49. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním reportáže o zamítnutí stížnosti Petra Kramného Ústavním soudem v pořadu 
Televizní noviny, 15. 3. 2018 od 19:34 hodin na programu NOVA, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

50. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu 90‘ ČT24, 16. 3. 2018 od 20:05 hodin na programu ČT24, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

51. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní úřad, v 
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 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 reklam na zlevněné zboží v 
obchodech Kaufland (sýr gouda, chlazený králík, kachna bez drobů), že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

52. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní úřad, v 
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 



a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 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 reklam na zlevněné zboží v 
obchodech Kaufland (sýr Apetito), že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

53. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
nepřipomenutím okupace českých zemí nacistickým Německem, že věc odkládá. 

12-1-0 

a 

54. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním rozhovoru Barbory Kroužkové s prezidentem MFF Karlovy Vary Jiřím Bartoškou v 
pořadu Zprávy, 16. 3. 2018 od 15:32 hodin na programu ČT24, debaty o platnosti složení 
prezidentského slibu ve speciálním vysíláním věnovaném inauguraci prezidenta, 8. 3. 2018 od 
16:15 hodin na programu ČT24, zpravodajství na téma vyvlastňování majetku v JAR na 
programech České televize, zpravodajství na téma migrace, islám či terorismus na programech 
České televize, reportáže o demonstraci v Maďarsku v pořadu Události, 15. 3. 2018 v 19:40 
hodin na programu ČT1, rozhovoru o odstoupení slovenského premiéra Roberta Fica v pořadu 
Události, 15. 3. 2018 v 19:13 hodin na programu ČT1, reportáže o výročí vyhlazení Lidic v 
pořadu Události, 10. 6. 2017 v 19:28 hodin na programu ČT1, pořadu Rudí prezidenti (díl 1.), 
23. 2. 2018 v 21:20 hodin na programu ČT2 a dalších blíže nespecifikovaných částí vysílání 
České televize, že věc odkládá. 

12-0-1 

a 

55. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Týden s prezidentem, 15. 3. 2018 od 20:15 hodin na programu Televize 
Barrandov, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 



56. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného použitím 
výrazu „nacistická armáda“ v pořadu Hashtag ČT24 na programu ČT24, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

57. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Otisky doby: Kdo ohlídá hlídače?, 14. 3. 2018 od 22:02 hodin na programu 
ČT1, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

58. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním přenosu Ceny Anděl, 20. 3. 2018 od 21:00 hodin na programu ČT1, že věc odkládá. 

12-0-0 

a 

59. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní úřad, v 
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 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 portál Heureka, že věc 
odkládá. 

13-0-0 

a 

60. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní úřad, v 
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 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 teleshoppingu Linka lásky na 
programu KINO BARRANDOV dne 21. ledna 2018, že věc odkládá. 

13-0-0 



a 

61. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním rozhovoru s Radko Kubičkem o v pořadu Zprávy, 21. 3. 2018 od 10:32 hodin na 
programu ČT24, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

62. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Rudí prezidenti (díl 4.), 23. 3. 2018 v 20:59 hodin na programu ČT2, že věc 
odkládá. 

11-1-0 

a 

63. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní úřad, v 
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 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 produkt Gynella, že 
věc odkládá. 

13-0-0 

a 

64. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním reportáže Využití městské průmyslové zóny v pořadu Události, 21. 3. 2018 od 
19:12 hodin na programu ČT1, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

65. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 



za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadů Kauzy Jaromíra Soukupa, Duel Jaromíra Soukupa, Aréna Jaromíra 
Soukupa, Instinkty Jaromíra Soukupa a Týden s prezidentem, 27. 1. 2018 až 25. 3. 2018 na 
programu Televize Barrandov, že věc odkládá. 

12-0-0 

a 

66. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní úřad, v 
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 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 teleshoppingové služby na 
programu BARRANDOV PLUS 7. ledna 2018, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

67. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní úřad, v 
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 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 teleshoppingové služby na 
programu Televize Barrandov 27. března 2018, že věc odkládá. 

12-0-0 

a 

68. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním rozhovoru o požáru v ruském nákupním centru v pořadu Snídaně s Novou, 27. 3. 
2018 od 06:13 hodin na programu NOVA, že věc odkládá. 

12-0-0 

a 

69. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním debaty s Lubomírem Kopečkem v rámci speciálního vysílání o inauguraci 
prezidenta, 8. 3. 2018 od 11:01 hodin na programu ČT24, že věc odkládá. 

12-0-0 

70. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí 
hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že dne 23. března 2018 od 20:59 hodin na programu ČT2 odvysílal pořad Rudí 
prezidenti (díl 4.). Pořad nabídl tendenční obraz prezidenta Ludvíka Svobody, jelikož zamlčel 
informace o jeho záslužných činech za druhé světové války a nedostatečně informoval o 
dalších skutcích prezidenta a jeho rodiny, týkajících se zejména jejich boje proti nacismu. 
Provozovatel vysílání tak neposkytl objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné 
vytváření názorů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 
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11. Česká televize / ČT24 – Interview ČT24, 15. 2. 2018 od 18:28 hod 

Stížnost (č. j. RRTV/8196/2018-vra) se týká pořadu Interview ČT24 ze dne 15. 2. 2018. Pisatel uvádí, že 

Česká televize odvysílala na začátku pořadu brutální záběry ze střelby na Marjory Stoneman Douglas 

High School v Parklandu na Floridě, aniž by předtím varovala diváky před drastičností scény. V podání 

píše: „Násilný obsah by sám o sobě asi nikoho nešokoval, ale protože na tomto videu a v jeho průběhu 

umírají bezbranní a nevinní lidé, je to úplně něco jiného. Vysílat takový obsah bez předchozího 

upozornění je vyjádřením neúcty k obětem, je to porušení etického kodexu ČT a zákona o České televizi.“  

 

Vyjádření AO: 

Pořad Interview ČT24 je na webu České televize charakterizován tímto popisem: „Pravidelný profilový 

podvečerní rozhovor s osobností, která hýbe událostmi dne. Jeden moderátor – jeden host. Každý všední 

den v 18:30 na ČT24.“  

Ve vydání, které bylo odvysíláno 15. 2. 2018 v 18:28 hod, přivítala moderátorka Světlana Witowská 

bezpečnostního experta z CEVRO Institutu Tomáše Pojara. Poté, co jej představila a uvedla téma, se na 

Podkaldy k upozornění

Podklady k upozornění
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obrazovce objevily záběry ze střelby na americké střední škole Marjory Stoneman Douglas, jež se 

odehrála předchozí den na Floridě a při níž bývalý student zabil sedmnáct lidí. Zdrojem 

dvaatřicetisekundového záznamu, nahraného pravděpodobně na mobilní telefon, byl Instagram. 

Záznam je z pochopitelných důvodů velice chaotický. Byl natáčen ve velmi vypjaté situaci, zřejmě 

mobilem, tudíž se po celou dobu kamera třese a zaznamenává pouze dílčí obrazy učebny, kde se střelba 

odehrává. I tak ovšem působí velmi surově a naturalisticky. Na začátku záznamu se ozývají hlasité 

výstřely, výkřiky a čísi hlas, opakující „Oh my God, oh my God!“ („Můj Bože, můj Bože!“) Na zemi před 

kameramanem dřepí dívka, vidět jsou i jiní lidé v místnosti. Po šesti vteřinách přijde střih, střelba utichá 

a kamera zabírá střídavě mrtvá tělo v kalužích krve na zemi a prchající studenty, kteří na sebe pokřikují: 

„Let‘s go, come on!“ („Pojďme, no tak!“) Člověk, který záznam pořídil, utíká s ostatními. Video končí 

ve chvíli, kdy se dostane z učebny ven na ulici.  
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Jak je patrné z popisu a screenshotů záznamu, i přes chaotičnost videa měli diváci možnost sledovat 

záběry velmi naturalistického násilí, které navíc nebylo hrané, nýbrž vysoce autentické. Mrtví a zranění 

lidé nejsou ve vizuální složce záznamu přítomni dlouho (jedná se vždy maximálně o jednu až dvě 

vteřiny), to však videu neubírá na jeho surovosti. Střelba na začátku a všudypřítomný křik studentů ve 

druhé části videa působí velice tísnivým a zoufalým dojmem.  

Celkové vyznění záznamu v kombinaci s faktem, že diváci vědí, co sledují, zadává příčinu domnívat se, 

že tato část vysílání mohla ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých podle § 32 

odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Děti měly v podvečer příležitost sledovat záznam, který může 

mít na jejich psychiku různorodé následky od snížení citlivosti k páchanému násilí a akceptace násilí 

jako běžné součásti života, až po úzkosti, přeceňování reálného nebezpečí (např. v prostředí jejich 

vlastních škol) a nepřiměřený strach o sebe a své blízké. 

Stěžovatel upozornil na to, že v průběhu záznamu umírají bezbranní a nevinní lidé. Vzhledem k tomu, 

že moderátorka nijak neavizovala drastický obsah videa, pisatel odvysílání záznamu považuje za neúctu 

k obětem a porušení Kodexu ČT. Není v kompetenci Rady posuzovat reportáže z hlediska etického 

kodexu provozovatele. OATV ovšem konstatuje, že záznam skutečně zobrazoval umírající a trpící 

osoby, přičemž toto utrpení nebylo pouze fyzické, ale také duševní. Jelikož záznam nebyl nijak 

cenzurovaný, rozostřený apod., lze toto zobrazení vnímat jako velmi nešťastné a především 

bezdůvodné. Provozovatel mohl například přistoupit k tomu, že část záznamu neodvysílá, zakryje či 

alespoň varuje diváky před brutalitou následujících záběrů. V této souvislosti připomeňme ustanovení 

§ 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., které provozovatelům televizního vysílání nařizuje 

bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu 

utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost. 

Zbytek pořadu žádné problematické momenty neobsahoval. Od tématu střelby na Floridě se 

moderátorka s hostem postupně přesunuli k problematice bezpečnosti ve školách a držení zbraní 

obecně, diskuzi o nošení zbraní v České republice, povinné vojenské službě, válce v Sýrii a vztahu Turků 

s Kurdy.  

Stěžovatel v podání dále hovoří o tom, že odvysílání záznamu nebylo jediným přešlapem České televize 

z poslední doby. Jako příklad uvádí období mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby, kdy 

moderátor České televize Václav Moravec odmítl vést debatu kandidátů. Pisatel upozorňuje na to, že 

místo toho, aby se vedení média chovalo profesionálně, vykřikovalo, že za Václava Moravce nemá 

náhradu a tím urazilo ostatní schopné moderátory. V této věci Rada nemůže zasáhnout, neboť výběr 

moderátorů i další rozhodovací procesy v České televizi jsou zcela mimo její kompetence. 

Vzhledem k důležitosti události, jakou je střelba na floridské škole, a její negativitě, která patří mezi 

významné zpravodajské hodnoty v procesu tvorby zpráv, bylo důvodné domnívat se, že podobné 

záběry odvysílali i jiní provozovatelé. OATV tedy přistoupilo ke zběžnému monitoringu hlavních 

zpravodajských relací na programech NOVA (Polední televizní noviny, Televizní noviny), Prima (Polední 

zprávy, Zprávy FTV Prima) a Televize Barrandov (Naše zprávy) dne 15. 2. 2018.  

Z monitoringu vyplynulo, že stejné video z Instagramu odvysílala také FTV Prima, spol. s r.o. v relaci 

Zprávy FTV Prima, 15. 2. 2018 v 18:56:09 hodin na programu Prima. Před záznamem tentokrát ze 

strany moderátorky zaznělo varování, že záběry nejsou vhodné pro slabší povahy. Dalším rozdílem je 

fakt, že video doprovázel komentář redaktora, který situaci popisoval slovy: „Pláč, výkřiky hrůzy, 

střelba. Tak hlasitá, že útočník musel stát těsně vedle. Roztřesené záběry ukazují hrůzu v celé nahotě. 
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Na zemi školní třídy leží rozstřílené tělo. Dívky pláčou hrůzou a snaží se dostat ven za každou cenu.“ (čas 

záznamu 00:22 min) Brutalitu záběrů komentář ještě umocňuje, jelikož explicitně pojmenovává, co se 

na obrazovce děje, včetně informace o „rozstříleném těle“ ve chvíli, kdy kamera zabírá osobu ležící na 

zemi v kaluži krve. V rámci reportáže je záznam odvysílán celkem dvakrát. Záběry tohoto rázu, navíc 

použité opakovaně, nemají pro zpravodajskou hodnotu pořadu žádný výrazný informační přínos, slouží 

pouze k zatraktivnění reportáže. Navzdory předchozímu upozornění se i v tomto případě jedná o velmi 

drasticky působící část vysílání.  

 

 

 

Provozovatelé programů Televize Barrandov a NOVA v monitorovaných částech vysílání o střelbě na 

Floridě taktéž informovali. Použili však pouze části tohoto nebo jiných záznamů, které explicitně 

nezobrazovaly zraněné a umírající osoby, nýbrž pouze střelbu a chaos v učebně.  

Česká televize v pořadu Interview ČT24 odvysílala bez předchozího upozornění velmi brutální a 

autentické záběry ze střelby na americké střední škole, které zobrazovaly lidské fyzické i psychické 

utrpení, zraněné a mrtvé osoby. Záběry byly odvysílány v čase 18:28 hod, tedy v době, kdy mohou 

televizi sledovat i děti a mladiství, na jejichž fyzický, psychický nebo mravní vývoj mohou mít takové 

záběry potenciálně škodlivý vliv. Provozovatel FTV Prima, spol. s r.o. odvysílal s předchozím 

upozorněním o nevhodnosti záběrů opakovaně totéž video v pořadu Zprávy FTV Prima v čase 18:56 

hod. Záznam byl doprovázen komentářem, který mj. hovoří o „rozstříleném těle“, a tím umocňuje 

celkový dojem z drastické nahrávky. 

Doporučujeme Radě dotyčné části vysílání zhlédnout a rozhodnout o dalším postupu. 

  

Návrh usnesení: 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 



50 
 

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 záznamu ze střelby na floridské 

škole v pořadu Interview ČT24, 15. 2. 2018 od 18:28 hodin na programu ČT24, že věc odkládá. 

nebo 

Návrh usnesení: 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 

Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 

odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním pořadu Interview ČT24, dne 15. února 

2018 od 18:28 hod. na programu ČT24, dopustil 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 pořad obsahoval drastické záběry pořízené v průběhu střelby 

na floridské střední škole, odvysílané na ČT24 podvečerním čase, kdy mohou být u obrazovky děti. 

Záznam zobrazoval zraněné a umírající osoby, ležící na podlaze v krvi, a všeobecnou paniku a tíseň, 

která při autenticky zachyceném útoku na místě panovala. Záběry mrtvých těl a projeveného zoufalství 

studentů, kteří křičí a utíkají z místa činu, mohou u nezletilých osob vyvolat psychický otřes a následné 

trvalejší stavy úzkosti, a tím ohrozit jejich psychický vývoj. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode 

dne doručení upozornění. 

a 

Návrh usnesení: 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 

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

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

FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem: Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, na porušení 

ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním reportáže Masakr na 

Floridě v pořadu Zprávy FTV Prima, dne 15. února 2018 od 18:55 hod. na programu Prima, dopustil 

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 uvedená 

reportáž obsahovala na začátku i na konci drastické záběry pořízené v průběhu střelby na floridské 

střední škole, odvysílané v podvečerním čase, kdy mohou být u obrazovky děti. Záznam zobrazoval 

zraněné a umírající osoby, ležící na podlaze v krvi, a všeobecnou paniku a tíseň, která při autenticky 

zachyceném útoku na místě panovala. Záběry mrtvých těl a projeveného zoufalství studentů, kteří křičí 

a utíkají z místa činu, byly doprovázeny komentářem redaktora, který mj. mluvil o rozstříleném těle a 

tím ještě umocnil celkově drastické vyznění nahrávky. Tyto záběry mohou u nezletilých osob vyvolat 

psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti, a tím ohrozit jejich psychický vývoj. Rada stanovuje 

lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

a/nebo 
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Návrh usnesení: 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 

Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 

odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním pořadu Interview ČT24, dne 15. února 

2018 od 18:28 hod. na programu ČT24, dopustil porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby 

umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou 

důstojnost, konkrétně tím, že uvedený pořad obsahoval drastické záběry pořízené v průběhu střelby 

na floridské střední škole, ve kterých se mj. vyskytovaly umírající a mrtvé osoby, ležící na podlaze v krvi. 

Tyto autentické záběry pocházejí z reálného útoku, při němž zemřelo sedmnáct lidí a další lidé byli 

zraněni. Záběry tohoto rázu nemají pro zpravodajskou hodnotu tohoto typu pořadu žádný výrazný 

informační přínos, jelikož pouze uvádějí téma nošení střelných zbraní a rozhovor s bezpečnostním 

analytikem. Takovýmto použitím záběrů dochází k bezdůvodnému zobrazení osob umírajících nebo 

podléhajících těžkému fyzickému, ale i psychickému utrpení, způsobem snižujícím lidskou důstojnost. 

Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

a/nebo 

Návrh usnesení: 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 

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

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

FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem: Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, na porušení 

ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním reportáže Masakr na 

Floridě v  pořadu Zprávy FTV Prima, dne 15. února 2018 od 18:55 hod. na programu Prima, dopustil 

porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému 

nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, konkrétně tím, že uvedený pořad 

obsahoval drastické záběry pořízené v průběhu střelby na floridské střední škole, ve kterých se mj. 

vyskytovaly umírající a mrtvé osoby, ležící na podlaze v krvi. Tyto autentické záběry pocházejí 

z reálného útoku, při němž zemřelo sedmnáct lidí a další lidé byli zraněni. Záběry tohoto rázu nemají 

pro zpravodajskou hodnotu reportáže výrazný informační přínos, pouze se snaží zprávu zatraktivnit, 

čemuž napovídá i opakované zařazení těchto záběrů v reportáži. Odvysíláním dochází k bezdůvodnému 

zobrazení osob podléhajících těžkému fyzickému, ale i psychickému utrpení, způsobem snižujícím 

lidskou důstojnost. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 
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Rada pro rozhlasoví a televizní vysílání 
Skřetova 44/6 
120 00 Praha 2 

18.3.2018 

Interview ČT z 15.2.2018 bylo hrozné. Česká te levize v něm bez jakéhokoliv 
varování pusti la záběry z vražedného běsnění, které se odehrálo o den dříve na 
floridské škole, kde přišlo o život 17 lidí a další lidé byli zraněni. 

Ke střelbě došlo 14.2.2018 před třetí hodinou odpoledne na Marjory Stoneman Douglas 
High School v Parklandu na Floridě, tedy před devátou večer našeho středoevropského 
času. Česká televize o této tragédii informovala v průběhu celého dalšího dne a na 
Interview ČT24, které uvádí každý pracovní den od půl sedmé, pozvala bezpečnostního 
analytika Tomáše Pojara. Po představení a přivítání následovalo okamžitě bez jakéhokoliv 
upozornění video stažené ze sociální sítě Instagram, okamžitě se začala ozývat hlasitá 
střelba, výkřiky, všude plno krve a mrtví lidé ležící na zemi v tratolišti krve. Záznam pořadu 
je možné shlédnout zde: 

http://www.ceskatelevize.ez/ivysilani/10095426857-interview-ct24/218411058040215 

Neuvěřitelné a nepochopitelné. Video, které Česká televize stáhla z Instagramu, a potom 
ho heroicky bez jakéhokoliv upozornění a varování pustila ve zmíněném pořadu Interview 
ČT24, pro mě nebylo nové, viděl jsem ho toho dne jak na Instagramu, tak na různých 
zpravodajských serverech. Ve všech případech bylo před videem upozornění, že se jedná 
o drastické záběry, na Instagramu bylo typicky nutné nejprve odkliknout souhlas s tím, že 
video chcete opravdu vidět i přes to, že se jedná o velice explicitní video. Jiné servery si 
daly aspoň práci s tím, aby ty nejhorší záběry rozmazaly, apod. 

Pouze Česká televize, médium veřejné služby, naservírovala tuto vražednou mašinérii bez 
jakéhokoliv předchozího varování, což je zcela neuvěřitelné a neomluvitelné. Pokud 
sociální sítě, kam může kdokoliv kdykoliv vložit video nebo fotku, jsou schopné včas tento 
obsah ošetřit, jak je možné, že toho není schopná veřejnoprávní televize, která dopředu 
může rozmýšlet, co se ve vysílání objeví, a co se neobjeví? A pokud sociální a 
zpravodajská média jsou schopná rozlišit, že obsah tohoto videa je drastický, proč toho 
není schopné médium veřejné služby? 

Násilný obsah by sám o sobě asi nikoho nešokoval, ale protože na tomto videu a v jeho 
průběhu umírají bezbranní a nevinní lidé, je to úplně něco jiného. Vysílat takový obsah bez 
předchozího upozornění je vyjádření neúcty k obětem, je to porušení etického kodexu ČT 
a zákona o České televizi. Když už Česká televize uvedla zdroj tohoto videa, tedy 
Instagram, tak si měla aspoň všimnout, že na Instagramu toto video není možné 
samovolně spustit, aniž by člověk nejprve nevyjádřil souhlas. 

http://www.ceskatelevize.ez/ivysilani/1


Stačilo by, kdyby moderátorka Witowská upozornila, že bude následovat video, které není 
vhodné pro slabší povahy nebo podobně, jak se to v takových případech na slušných 
médiích dělá, ale nic Z toho neřekla, tedy je to její chyba, nebo chyba dramaturga či 
případně editora, kdo nese konečnou vinu není až tak rozhodující, jisté je, že to není 
akceptovatelné. Rada pro televizní a rozhlasové vysílání tak má další podnět, kterým se 
bude muset zabývat. A zabývat by se tím měla i Rada ČT. Není to však bohužel jediný 
přešlap České televize v posledni době. 

Například mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby Z České televize zaznělo, že 
za Václava Moravce neexistuje náhrada, stalo se tak poté co se moderátor dohodl S 
generálním ředitelem České televize Dvořákem na tom, že televizní debatu mezi Jiřím 
Drahošem a Milošem Zemanem moderovat nebude. Misto toho, aby se na Kavčích horách 
mezi sebou nějak domluvili, pouštěli do éteru vyjádření, která měla zřejmě Moravce 
přesvědčit, aby své rozhodnutí přehodnotil.Neprofesionálni a nekompetentní. Vykřikování, 
že nemám za někoho náhradu jenom uráží Ostatní schopné moderátory a zároveň tím 
jenom vyjadřují svou vlastní neschopnost. 

Nakonec tuto debatu, označovanou též jako debata roku, v předvečer druhého kola 
prezidentské volby moderovala právě Witowská, která po jejím konci sklidila ze všech 
stran všeobecnou chválu. To však ale neznamená, že si může dovolit zcela ignorovat 
základy moderátorské práce, etický kodex. Mimochodem základem slova moderátor je 
mírnost, nebo umírněnost. Snaha o senzaci, nebo šokování zařazením videa ze Sociální 
sítě bez jakéhokoliv předchozího upozornění či varování, co bude následovat, je tedy 
něco, co se S dobrým moderátorem v žádném případě neslučuje. 

Připomínám, že lntewiew ČT24 začíná v 18,30 a mohou se tak dívat i malé děti. Žádám o 
prošetření této politovánihodné události, kterou se ČT chtěla sprosté zviditelnit na úkor 
nevínných oběti. 
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Jednoznačný identifikátor: 961154 Dne: 20.03.2018 

zpracoval: Bláhová Viera 

Věc: 

Souhrn podání AO 6/2018 (72 podání) 

Termín pro (vypravení) rozhodnutí Rady: 21.03.2018 

Návrhy na usnesení Rady: 

${SPOJKA#1} 

1. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k obsahu 
televizních programů doručenými od 26. února  do 9. března 2018: Barrandov Televizní Studio 
a.s./Televize Barrandov – Kauzy Jaromíra Soukupa, 28. února 2018 v 21:25 hod. (26 podání); 
FTV Prima, spol. s r.o./Prima – Show Jana Krause, 7. března 2018 v 21:38 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1 a ČT24 – Události, příspěvek Tajné obchody s chemickými zbraněmi, 28. února 
2018 v 19:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 a ČT24 – Otázky Václava Moravce, 25. února 2018 v 
12:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 a ČT24 – Otázky Václava Moravce, 4. března 2018 v 12:00 
hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Máte slovo s M. Jílkovou, 22. února 2018 v 21:25 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1 a ČT24 – Události, příspěvek Cesta komunistů k moci, 25. února 2018 v 19:00 
hod.; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – Duel Jaromíra Soukupa, 22. února 
2018 v 21:17 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – Duel Jaromíra 
Soukupa – prezidentský speciál, 22. ledna 2018, reakce na rozhodnutí Rady a ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT24 – Studio ČT24, 22. února 2018 v 13:02 hod. a 90´ČT24, 22. února 2018 v 20:05 
hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – 90´ČT24, 15. listopadu 2017 v 20:05 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 
– 90´ČT24, 2. března 2018 v 20:05 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – Studio ČT24, příspěvek 
Ondráček v čele komise pro kontrolu GIBS, 5. března 2018 v 13:02 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 
– Události, komentáře, příspěvek Fenomén desinformačních e-mailů, 14. února 2018 v 22:00 
hod. a údajná nevyváženost České televize před prezidentskými volbami; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 
a ČT24 – Události, příspěvky Zdanění církevních restitucí? a Napětí v Chotěbuzi, 28. února 2018 
v 19:00 hod. a další výhrady k objektivitě a vyváženosti České televize; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 
– Zprávy, příspěvek schůze kvůli odvolání Okamury, 7. března 2018 v 6:00 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT24 – Inaugurace prezidenta republiky, příspěvek Reakce politiků na projev M. 
Zemana, 8. března 2018 v 14:57 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Sportovní zprávy, 2. března 2018 
v 12:25 hod.; PRAHA TV s.r.o./PRAHA TV – TV EXPRES, objektivita a vyváženost pořadu; 
Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – Týden s prezidentem, objektivita a 
vyváženost pořadu; ČESKÁ TELEVIZE a Český rozhlas/nespecifikované programy – 
zpravodajské a publicistické pořady; ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikované programy – prostor pro 
politické subjekty; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 a ČT24 – zpravodajské pořady; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – 
Prezidentský duel – finále, 25. ledna 2018, reakce na rozhodnutí Rady; ČESKÁ TELEVIZE a Český 
rozhlas/různé programy – předvolební debaty o pozemcích, reakce na rozhodnutí Rady; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT24 – Události, komentáře speciál, 25. ledna 2018 v 21:30 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1 – upoutávka na pořad Kočka není pes, 6. března 2018 v 18:26 hod.; TV Nova 
s.r.o./NOVA – SuperStar, 24. února 2018 v 20:20 hod.; FTV Prima, spol. s r.o./Prima – Policie v 
akci, 27. února 2018 v 16:50 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Tajemství těla, 3. března 2018 v 20:00 
hod.; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – Rosemunde Pilcher: První nebo 
druhá, frekvence zařazování reklamních bloků, 25. února 2018 v 20:15 hod.; FOTEX ČESKÁ 



REPUBLIKA, s.r.o./ÓČKO STAR – reklama GrandOptical, 8. února 2018 v 6:23 hod.; Mountfield 
a.s./NOVA – reklama Mountfield, 14. února 2018 v 11:21 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT sport – 
hlasitost reklamních bloků (2 podání), TelemediaInteracTV Ltd./KINO BARRANDOV – 
audiotextové služby (2 podání); Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – Kauzy 
Jaromíra Soukupa, 6. a 13. prosince 2017, reakce na rozhodnutí Rady; HBO Europe s.r.o./HBO 
(Romania) – Man in an orange shirt, 16. února 2018; MTV NETWORKS s.r.o./Paramount 
Channel – Up in the air, 1. února 2018 a AMC Networks Central Europe s.r.o./FILM CAFE 
ROMANIA – Seven psychopats, 23. února 2018; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize 
Barrandov – Kauzy Jaromíra Soukupa, 21. února 2018 v 21:25 hod.; FTV Prima, spol. s 
r.o./Prima – Očima Josefa Klímy, 14. ledna a 4. března 2018 v 21:55 hod. a Zprávy FTV Prima, 
4. března 2018 v 18:55 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – 168 hodin, 4. března 2018 a Události, 8. 
března 2018 v 19:00 hod. 

a 

2. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Nejdrsnější expedice s Jamesem Craknellem na programu Prima ZOOM 
dne 11. února 2018 od 20:00 hodin, že věc odkládá. 

nebo 

3. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 24/132, 18000 Praha 8, na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť odvysíláním pořadu Nejdrsnější expedice s Jamesem Craknellem  (2) dne 11. února 2018 
od 20:00 hodin na programu Prima ZOOM se dopustil 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 pořad obsahoval scénu 
neodborného podříznutí kozy, jejího následného vykrvení a pověšení za krk na strom, přičemž 
detailní vizuální zachycení momentu bodnutí a řezu nože či následného krvácení, případně 
záběry posmrtných záškubů pověšeného zvířete mohly vyvolat u dětských diváků dlouhodobý 
psychický otřes, eventuálně naopak přispět k snížení emocionální citlivosti k násilí. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

a 

4. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na 
žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 7. března 2018 odvysílal od 21:38 hodin na 
programu Prima pořad Show Jana Krause, který v čase před 22. hodinou obsahoval vulgarismy 
„nasranýho“ (00:09:55), „nasrat“ (00:11:19), „vole“ (00:11:27, 00:11:29, 00:11:34, 00:11:36, 



00:11:38, 00:11:39, 00:11:53, 00:11:59, 00:12:10, 00:12:39, 00:13:03, 00:13:29), „do prdele“ 
(00:11:48), „vyser“ (00:12:20) a „prosral“ (00:13:05, 00:13:06 hodin od začátku pořadu). Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

a 

5. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 
Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a 
řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov 
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00 
(dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 
2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 28. února 2018 od 21:25 hod. 
odvysílal na programu Televize Barrandov pořad Kauzy Jaromíra Soukupa. Provozovatel v 
předmětném vydání pořadu prezentoval způsob hospodaření České televize, jakožto 
veřejnoprávní instituce, ve výhradně negativním světle, aniž by zástupcům České televize 
poskytl jakýkoli prostor k vyjádření a  umožnil jim tak představit vlastní stanoviska a 
protiargumenty. Pořad představoval jasný, předem stanovený postoj a nabídl pouze 
jednostranné interpretace zveřejněných informací, které souvisely s otázkou kontroly nad 
nakládáním s finančními prostředky ze strany České televize, potažmo médií veřejné služby 
obecně, tedy s problematikou, která má výrazný společensko-politický rozměr. Provozovatel 
se tak mohl dopustit porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace 
nezbytné pro svobodné vytváření názorů. 

nebo 

6. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 
řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov 
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha, PSČ 15200, 
řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa na téma 
hospodaření ČT dne 28. února 2018 od 21:25 hodin na programu Televize Barrandov, neboť v 
pořadu byl na značné ploše prezentován výhradně názor jediného účinkujícího na téma 
pořadu, aniž by byl dán prostor pro oponentní názor. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené 
informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. 

a 

7. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Události v regionech (Praha), resp. reportáží Trutnov nevymáhal pokuty 
od stavebníků na programu ČT1 dne 21. prosince 2017 od 18:00 hodin, Výpověď z nájmu za 
pozvánku na festival? na programu ČT1 dne 13. dubna 2012 od 18:00, Trutnov: podvod se 



souhlasem radnice? na programu ČT1 dne 29. června 2015 od 18:00 hodin a Developerská 
firma žaluje zastupitele na programu ČT1 dne 8. února 2017 od 18:00 hodin a pořadu Události, 
resp. reportáže Milionový nákup trutnovské radnice na programech  ČT1 a ČT24 dne 30. 
prosince 2017 od 19:00,  že věc odkládá. 

a 

8. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 
Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku 
spáchaného odvysíláním dvou epizod seriálu The Girlfriend Experience po sobě dne 18. ledna 
od 18:59 hodin na programu HBO (Rumunsko), že věc odkládá. 

a 

9. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 
Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku 
spáchaného odvysíláním pořadu Rosemari dne 8. ledna od 18:50 hodin na programu CINEMAX 
2 (Polsko), že věc odkládá. 

a 

10. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Události, resp. příspěvku s názvem Tajné obchody s chemickými zbraněmi 
na programech ČT1 a ČT24 dne 28. února 2018 v 19:00 hodin, že věc odkládá. 

a 

11. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce na programech ČT1 a ČT24 dne 25. února 2018 
v 12:00 hodin, že věc odkládá. 

a 

12. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 



odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce na programech ČT1 a ČT24 dne 4. března 2018 v 
12:00 hodin, že věc odkládá. 

a 

13. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Máte slovo s M. Jílkovou na programu ČT1 dne 22. února 2018 v 21:25 
hodin, že věc odkládá. 

a 

14. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Události, resp. příspěvku s názvem Cesta komunistů k moci na programu 
ČT1 a ČT24 dne 25. února 2018 v 19:00 hodin, že věc odkládá. 

a 

15. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Duel Jaromíra Soukupa na programu Televize Barrandov dne 22. února 
2018 v 21:17 hodin, že věc odkládá. 

a 

16. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadů Studio ČT24 na programu ČT24 dne 22. února 2018 v  13:02 hodin a 
90´ČT24 na programu ČT24 dne 22. února 2018 v 20:05 hodin, že věc odkládá. 

a 

17. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu 90´ČT24, resp. části pořadu věnované  tématu obecného referenda na 
programu ČT24 dne 15. listopadu 2017 v 20:05 hodin, že věc odkládá. 



a 

18. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu 90´ČT24, resp. části pořadu věnované  tématu výročí smrti J. V. Stalina na 
programu ČT24 dne 2. března 2018 v 20:05 hodin, že věc odkládá. 

a 

19. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Studio ČT24, resp. příspěvku Ondráček v čele komise pro kontrolu GIBS 
na programu ČT24 dne 5. března 2018 v 13:02 hodin, že věc odkládá. 

a 

20. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Události, komentáře, resp. tematického bloku Fenomén desinformačních 
e-mailů na programu ČT24 dne 14. února 2018 v 22:00 hodin a blíže neurčených 
zpravodajských a publicistických pořadů vysílaných v období před prezidentskými volbami na 
programech České televize, že věc odkládá. 

a 

21. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Události, komentáře, resp. příspěvků Zdanění církevních restitucí? a 
Napětí v Chotěbuzi na programu ČT1 dne 28. února 2018 v 19:00 hodin a dalšího mediálního 
obsahu programů České televize, že věc odkládá. 

a 

22. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Zprávy, resp. příspěvku Schůze kvůli odvolání Okamury, na programu 



ČT24 dne 7. března 2018 v 06:00 hodin, že věc odkládá. 

a 

23. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Inaugurace prezidenta republiky, resp. části s názvem Reakce politiků na 
projev M. Zemana na programu ČT4 dne 8. března 2018 v 14:57 hodin, že věc odkládá. 

a 

24. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Sportovní zprávy na programu ČT1 dne 2. března 2018 v 12:25 hodin, že 
věc odkládá. 

a 

25. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu TV EXPRES zařazovaného v rámci smyčky na programu PRAHA TV, že věc 
odkládá. 

a 

26. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Týden s prezidentem na programu Televize Barrandov pravidelně ve 
čtvrtek v 20:15 hodin, že věc odkládá. 

a 

27. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním zpravodajských a publicistických příspěvků o dění v Sýrii a Jemenu na programech 
České televize a Českého rozhlasu v blíže nespecifikovaném časovém období, že věc odkládá. 



a 

28. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním zpravodajských a publicistických pořadů poskytujících nevyvážený prostor 
jednotlivým politickým subjektům na programech České televize v blíže nespecifikovaném 
časovém období, že věc odkládá. 

a 

29. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním blíže nespecifikovaných zpravodajských pořadů na programech České televize, že 
věc odkládá. 

a 

30. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Prezidentský duel - finále na programu ČT1 dne 24. ledna 2018 v 20:00 
hodin, že věc odkládá. 

a 

31. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním blíže nespecifikovaných předvolebních debat o pozemcích na programech České 
televize a Českého rozhlasu, že věc odkládá. 

a 

32. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním upoutávky na pořad Kočka není pes na programu ČT1 dne 6. března 2018 v 18:26 
hodin, že věc odkládá. 



a 

33. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu SuperStar na programu NOVA dne 24. února 2018 v 20:20 hodin, že věc 
odkládá. 

a 

34. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Policie v akci na programu Prima dne 27. února 2018 v 16:50 hodin, že věc 
odkládá. 

a 

35. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Tajemství těla na programu ČT1 dne 3. března 2018 v 20:00 hodin, že věc 
odkládá. 

a 

36. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním bloků reklam v rámci pořadu Rosemunde Pilcher: První nebo druhá na programu 
Televize Barrandov dne 25. února 2018 ve 20:15 hodin, že věc odkládá. 

a 

37. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní úřad, v 
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 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 síť prodejen 
GrandOptical premiérově na programu ÓČKO STAR dne 8. února 2018 v 06:23:39 hodin, že 
věc odkládá. 



a 

38. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní úřad, v 
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 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 síť prodejen 
Mountfield premiérově na programu NOVA dne 14. února 2018 v 11:21:00 hodin, že věc 
odkládá. 

a 

39. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním bloků obchodních sdělení na programu ČT sport ve dnech 23. a 24. února 2018, 
že věc odkládá. 

a 

40. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní úřad, v 
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 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 teleshoppingu Linka lásky na 
programu KINO BARRANDOV ve dnech 26. a 27. listopadu 2017, že věc odkládá. 

Usnesení rady: 

${LOGSPOJKA#1} 

1. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k obsahu 
televizních programů doručenými od 26. února  do 9. března 2018: Barrandov Televizní Studio 
a.s./Televize Barrandov – Kauzy Jaromíra Soukupa, 28. února 2018 v 21:25 hod. (26 podání); 
FTV Prima, spol. s r.o./Prima – Show Jana Krause, 7. března 2018 v 21:38 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1 a ČT24 – Události, příspěvek Tajné obchody s chemickými zbraněmi, 28. února 
2018 v 19:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 a ČT24 – Otázky Václava Moravce, 25. února 2018 v 
12:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 a ČT24 – Otázky Václava Moravce, 4. března 2018 v 12:00 
hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Máte slovo s M. Jílkovou, 22. února 2018 v 21:25 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1 a ČT24 – Události, příspěvek Cesta komunistů k moci, 25. února 2018 v 19:00 
hod.; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – Duel Jaromíra Soukupa, 22. února 
2018 v 21:17 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – Duel Jaromíra 
Soukupa – prezidentský speciál, 22. ledna 2018, reakce na rozhodnutí Rady a ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT24 – Studio ČT24, 22. února 2018 v 13:02 hod. a 90´ČT24, 22. února 2018 v 20:05 
hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – 90´ČT24, 15. listopadu 2017 v 20:05 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 
– 90´ČT24, 2. března 2018 v 20:05 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – Studio ČT24, příspěvek 



Ondráček v čele komise pro kontrolu GIBS, 5. března 2018 v 13:02 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 
– Události, komentáře, příspěvek Fenomén desinformačních e-mailů, 14. února 2018 v 22:00 
hod. a údajná nevyváženost České televize před prezidentskými volbami; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 
a ČT24 – Události, příspěvky Zdanění církevních restitucí? a Napětí v Chotěbuzi, 28. února 2018 
v 19:00 hod. a další výhrady k objektivitě a vyváženosti České televize; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 
– Zprávy, příspěvek schůze kvůli odvolání Okamury, 7. března 2018 v 6:00 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT24 – Inaugurace prezidenta republiky, příspěvek Reakce politiků na projev M. 
Zemana, 8. března 2018 v 14:57 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Sportovní zprávy, 2. března 2018 
v 12:25 hod.; PRAHA TV s.r.o./PRAHA TV – TV EXPRES, objektivita a vyváženost pořadu; 
Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – Týden s prezidentem, objektivita a 
vyváženost pořadu; ČESKÁ TELEVIZE a Český rozhlas/nespecifikované programy – 
zpravodajské a publicistické pořady; ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikované programy – prostor pro 
politické subjekty; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 a ČT24 – zpravodajské pořady; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – 
Prezidentský duel – finále, 25. ledna 2018, reakce na rozhodnutí Rady; ČESKÁ TELEVIZE a Český 
rozhlas/různé programy – předvolební debaty o pozemcích, reakce na rozhodnutí Rady; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT24 – Události, komentáře speciál, 25. ledna 2018 v 21:30 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1 – upoutávka na pořad Kočka není pes, 6. března 2018 v 18:26 hod.; TV Nova 
s.r.o./NOVA – SuperStar, 24. února 2018 v 20:20 hod.; FTV Prima, spol. s r.o./Prima – Policie v 
akci, 27. února 2018 v 16:50 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Tajemství těla, 3. března 2018 v 20:00 
hod.; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – Rosemunde Pilcher: První nebo 
druhá, frekvence zařazování reklamních bloků, 25. února 2018 v 20:15 hod.; FOTEX ČESKÁ 
REPUBLIKA, s.r.o./ÓČKO STAR – reklama GrandOptical, 8. února 2018 v 6:23 hod.; Mountfield 
a.s./NOVA – reklama Mountfield, 14. února 2018 v 11:21 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT sport – 
hlasitost reklamních bloků (2 podání), TelemediaInteracTV Ltd./KINO BARRANDOV – 
audiotextové služby (2 podání); Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – Kauzy 
Jaromíra Soukupa, 6. a 13. prosince 2017, reakce na rozhodnutí Rady; HBO Europe s.r.o./HBO 
(Romania) – Man in an orange shirt, 16. února 2018; MTV NETWORKS s.r.o./Paramount 
Channel – Up in the air, 1. února 2018 a AMC Networks Central Europe s.r.o./FILM CAFE 
ROMANIA – Seven psychopats, 23. února 2018; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize 
Barrandov – Kauzy Jaromíra Soukupa, 21. února 2018 v 21:25 hod.; FTV Prima, spol. s 
r.o./Prima – Očima Josefa Klímy, 14. ledna a 4. března 2018 v 21:55 hod. a Zprávy FTV Prima, 
4. března 2018 v 18:55 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – 168 hodin, 4. března 2018 a Události, 8. 
března 2018 v 19:00 hod. 

13-0-0 

a 

2. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Nejdrsnější expedice s Jamesem Craknellem na programu Prima ZOOM 
dne 11. února 2018 od 20:00 hodin, že věc odkládá. 

12-1-0 

nebo 

3. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 24/132, 18000 Praha 8, na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť odvysíláním pořadu Nejdrsnější expedice s Jamesem Craknellem  (2) dne 11. února 2018 
od 20:00 hodin na programu Prima ZOOM se dopustil 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 pořad obsahoval scénu 
neodborného podříznutí kozy, jejího následného vykrvení a pověšení za krk na strom, přičemž 
detailní vizuální zachycení momentu bodnutí a řezu nože či následného krvácení, případně 
záběry posmrtných záškubů pověšeného zvířete mohly vyvolat u dětských diváků dlouhodobý 
psychický otřes, eventuálně naopak přispět k snížení emocionální citlivosti k násilí. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

0-0-0 

a 

4. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na 
žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 7. března 2018 odvysílal od 21:38 hodin na 
programu Prima pořad Show Jana Krause, který v čase před 22. hodinou obsahoval vulgarismy 
„nasranýho“ (00:09:55), „nasrat“ (00:11:19), „vole“ (00:11:27, 00:11:29, 00:11:34, 00:11:36, 
00:11:38, 00:11:39, 00:11:53, 00:11:59, 00:12:10, 00:12:39, 00:13:03, 00:13:29), „do prdele“ 
(00:11:48), „vyser“ (00:12:20) a „prosral“ (00:13:05, 00:13:06 hodin od začátku pořadu). Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

13-0-0 

a 

5. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 
Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a 
řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov 
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00 
(dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 
2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 28. února 2018 od 21:25 hod. 
odvysílal na programu Televize Barrandov pořad Kauzy Jaromíra Soukupa. Provozovatel v 
předmětném vydání pořadu prezentoval způsob hospodaření České televize, jakožto 
veřejnoprávní instituce, ve výhradně negativním světle, aniž by zástupcům České televize 
poskytl jakýkoli prostor k vyjádření a  umožnil jim tak představit vlastní stanoviska a 
protiargumenty. Pořad představoval jasný, předem stanovený postoj a nabídl pouze 
jednostranné interpretace zveřejněných informací, které souvisely s otázkou kontroly nad 
nakládáním s finančními prostředky ze strany České televize, potažmo médií veřejné služby 
obecně, tedy s problematikou, která má výrazný společensko-politický rozměr. Provozovatel 
se tak mohl dopustit porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace 



nezbytné pro svobodné vytváření názorů. 

0-0-0 

nebo 

6. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 
řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov 
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha, PSČ 15200, 
řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa na téma 
hospodaření ČT dne 28. února 2018 od 21:25 hodin na programu Televize Barrandov, neboť v 
pořadu byl na značné ploše prezentován výhradně názor jediného účinkujícího na téma 
pořadu, aniž by byl dán prostor pro oponentní názor. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené 
informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. 

12-0-1 

a 

7. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Události v regionech (Praha), resp. reportáží Trutnov nevymáhal pokuty 
od stavebníků na programu ČT1 dne 21. prosince 2017 od 18:00 hodin, Výpověď z nájmu za 
pozvánku na festival? na programu ČT1 dne 13. dubna 2012 od 18:00, Trutnov: podvod se 
souhlasem radnice? na programu ČT1 dne 29. června 2015 od 18:00 hodin a Developerská 
firma žaluje zastupitele na programu ČT1 dne 8. února 2017 od 18:00 hodin a pořadu Události, 
resp. reportáže Milionový nákup trutnovské radnice na programech  ČT1 a ČT24 dne 30. 
prosince 2017 od 19:00,  že věc odkládá. 

0-0-0 

a 

8. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 
Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku 
spáchaného odvysíláním dvou epizod seriálu The Girlfriend Experience po sobě dne 18. ledna 
od 18:59 hodin na programu HBO (Rumunsko), že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

9. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 



rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 
Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku 
spáchaného odvysíláním pořadu Rosemari dne 8. ledna od 18:50 hodin na programu CINEMAX 
2 (Polsko), že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

10. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Události, resp. příspěvku s názvem Tajné obchody s chemickými zbraněmi 
na programech ČT1 a ČT24 dne 28. února 2018 v 19:00 hodin, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

11. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce na programech ČT1 a ČT24 dne 25. února 2018 
v 12:00 hodin, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

12. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce na programech ČT1 a ČT24 dne 4. března 2018 v 
12:00 hodin, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

13. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Máte slovo s M. Jílkovou na programu ČT1 dne 22. února 2018 v 21:25 
hodin, že věc odkládá. 

13-0-0 



a 

14. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Události, resp. příspěvku s názvem Cesta komunistů k moci na programu 
ČT1 a ČT24 dne 25. února 2018 v 19:00 hodin, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

15. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Duel Jaromíra Soukupa na programu Televize Barrandov dne 22. února 
2018 v 21:17 hodin, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

16. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadů Studio ČT24 na programu ČT24 dne 22. února 2018 v  13:02 hodin a 
90´ČT24 na programu ČT24 dne 22. února 2018 v 20:05 hodin, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

17. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu 90´ČT24, resp. části pořadu věnované  tématu obecného referenda na 
programu ČT24 dne 15. listopadu 2017 v 20:05 hodin, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

18. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 



za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu 90´ČT24, resp. části pořadu věnované  tématu výročí smrti J. V. Stalina na 
programu ČT24 dne 2. března 2018 v 20:05 hodin, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

19. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Studio ČT24, resp. příspěvku Ondráček v čele komise pro kontrolu GIBS 
na programu ČT24 dne 5. března 2018 v 13:02 hodin, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

20. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Události, komentáře, resp. tematického bloku Fenomén desinformačních 
e-mailů na programu ČT24 dne 14. února 2018 v 22:00 hodin a blíže neurčených 
zpravodajských a publicistických pořadů vysílaných v období před prezidentskými volbami na 
programech České televize, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

21. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Události, komentáře, resp. příspěvků Zdanění církevních restitucí? a 
Napětí v Chotěbuzi na programu ČT1 dne 28. února 2018 v 19:00 hodin a dalšího mediálního 
obsahu programů České televize, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

22. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Zprávy, resp. příspěvku Schůze kvůli odvolání Okamury, na programu 
ČT24 dne 7. března 2018 v 06:00 hodin, že věc odkládá. 



13-0-0 

a 

23. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Inaugurace prezidenta republiky, resp. části s názvem Reakce politiků na 
projev M. Zemana na programu ČT4 dne 8. března 2018 v 14:57 hodin, že věc odkládá. 

12-0-0 

a 

24. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Sportovní zprávy na programu ČT1 dne 2. března 2018 v 12:25 hodin, že 
věc odkládá. 

13-0-0 

a 

25. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu TV EXPRES zařazovaného v rámci smyčky na programu PRAHA TV, že věc 
odkládá. 

13-0-0 

a 

26. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Týden s prezidentem na programu Televize Barrandov pravidelně ve 
čtvrtek v 20:15 hodin, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

27. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 



rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním zpravodajských a publicistických příspěvků o dění v Sýrii a Jemenu na programech 
České televize a Českého rozhlasu v blíže nespecifikovaném časovém období, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

28. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním zpravodajských a publicistických pořadů poskytujících nevyvážený prostor 
jednotlivým politickým subjektům na programech České televize v blíže nespecifikovaném 
časovém období, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

29. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním blíže nespecifikovaných zpravodajských pořadů na programech České televize, že 
věc odkládá. 

13-0-0 

a 

30. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Prezidentský duel - finále na programu ČT1 dne 24. ledna 2018 v 20:00 
hodin, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

31. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním blíže nespecifikovaných předvolebních debat o pozemcích na programech České 
televize a Českého rozhlasu, že věc odkládá. 

13-0-0 



a 

32. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním upoutávky na pořad Kočka není pes na programu ČT1 dne 6. března 2018 v 18:26 
hodin, že věc odkládá. 

12-0-1 

a 

33. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu SuperStar na programu NOVA dne 24. února 2018 v 20:20 hodin, že věc 
odkládá. 

13-0-0 

a 

34. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Policie v akci na programu Prima dne 27. února 2018 v 16:50 hodin, že věc 
odkládá. 

12-0-0 

a 

35. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním pořadu Tajemství těla na programu ČT1 dne 3. března 2018 v 20:00 hodin, že věc 
odkládá. 

13-0-0 

a 

36. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 



za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním bloků reklam v rámci pořadu Rosemunde Pilcher: První nebo druhá na programu 
Televize Barrandov dne 25. února 2018 ve 20:15 hodin, že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

37. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní úřad, v 
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 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 síť prodejen 
GrandOptical premiérově na programu ÓČKO STAR dne 8. února 2018 v 06:23:39 hodin, že 
věc odkládá. 

13-0-0 

a 

38. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní úřad, v 
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 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 síť prodejen 
Mountfield premiérově na programu NOVA dne 14. února 2018 v 11:21:00 hodin, že věc 
odkládá. 

13-0-0 

a 

39. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného 
odvysíláním bloků obchodních sdělení na programu ČT sport ve dnech 23. a 24. února 2018, 
že věc odkládá. 

13-0-0 

a 

40. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní úřad, v 
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 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 teleshoppingu Linka lásky na 
programu KINO BARRANDOV ve dnech 26. a 27. listopadu 2017, že věc odkládá. 

13-0-0 
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22. 6CT24_22.2.2018_13.02_Studio_CT24.wmv.html 

23. 6CT24_22.2.2018_20.05_90_CT24.wmv.html 

24. 6CT24_4.3.2018_12.00_Otazky_Vaclava_Moravce.wmv.html 

25. 6CT24_5.3.2018_13.00_Studio_CT24_Ondracek.wmv.html 

26. 6CT24_7.3.2018_06.00_Zpravy_Schuze_kvuli_odvolani_Okamury.wmv.html 

27. 6CT24_8.3.2018_14.57_Inaugurace_prezidenta_republiky_reakce_politiku.wmv.html 

28. 6CT_sport_23.2.2018_06.00_07.00_hlasitost.ts.html 

29. 6CT_sport_24.2.2018_13.00_14.00_hlasitost.ts.html 

30. 6NOVA_24.2._20.20_Superstar.wmv.html 

31. 6PRAHA_TV_1.11.2017_Expres_Prahy_6_rozpocet.wmv.html 

32. 6PRAHA_TV_2.3.2018_11.23_Expres_Prahy_5_kapacita_ZS.wmv.html 



33. 6PRAHA_TV_4.10.2017_Expres_Prahy_12_nova_radnice.wmv.html 

34. 6Prima_27.2.2018_16.50_Policie_v_akci.wmv.html 

35. 6Prima_COOL_18.2.2018_11.33_reklama_Mountfield_substraty.WMV.html 

36. 6Prima_COOL_25.2.2018_09.31_reklama_GrandOptical.WMV.html 

37. 6Televize_Barrandov_22.2.2018_21.17_Duel_Jaromira_Soukupa.wmv.html 

38. 6Televize_Barrandov_25.2.2018_20.15_Prvni_nebo_druha.mp4.html 

39. 6CT24_14.2.2018_22.00_Udalosti_komentare_desinformacni_emaily.wmv.html 

40. přepisy.docx 

41. souhrn 6-2018_pošta1.pdf 

42. souhrn 6-2018_pošta2.pdf 

43. souhrn 6-2018_pošta3.pdf 

44. souhrn 6-2018_pošta4.pdf 

Lustrum: 
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43. FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Očima Josefa Klímy a Zprávy FTV Prima  

Společnost Seznamovací agentura Date2k, s.r.o. podává stížnost (č. j. RRTV/7874/2018-vra) 

na vydání publicistického pořadu Očima Josefa Klímy ze dnů 14. ledna a 4. března 2018 od 

21:55 hodin a na zpravodajskou relaci Zprávy FTV Prima ze dne 4. března 2018 od 19:00 hodin. 

Dle stěžovatele bylo vysílání pořadů, resp. reportáží věnovaných službám seznamovací 

agentury, neobjektivní, neboť byly vystavěny na zcela lživém tvrzení oslovené respondentky a 

nezákonně pořízeném audiovizuálním záznamu.  

Vzhledem k rozsahu materiálu, který je třeba zpracovat, bude příslušná analýza předložena 

v rámci souhrnu podání na příštím zasedání. 















Spisová značka: RRTV/2018/276/mra Zasedání Rady: 6 / poř.č.: 48 
Jednoznačný identifikátor: 963671 Dne: 20.03.2018 

zpracoval: Bláhová Viera 

Věc: 

Monitoring vybraných audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání metodou aktivního 
screeningu v souvislosti s volbami do PS Parlamentu ČR v roce 2017 

Termín pro (vypravení) rozhodnutí Rady: 21.03.2018 

Návrhy na usnesení Rady: 

1. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o monitoringu vybraných 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání prostřednictvím tzv. screeningu v období 9. až 
23. října 2017, který byl zaměřený na přítomnost obsahů týkajících se říjnových voleb (2017) 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Usnesení rady: 

1. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o monitoringu vybraných 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání prostřednictvím tzv. screeningu v období 9. až 
23. října 2017, který byl zaměřený na přítomnost obsahů týkajících se říjnových voleb (2017) 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

13-0-0 

Přílohy: 

Lustrum: 

 



Monitoring vybraných audiovizuálních mediálních služeb na 

vyžádání metodou aktivního screeningu v souvislosti s volbami do 

Poslanecké sněmovny ČR v roce 2017 

Tento materiál, který je předkládán Radě k seznámení, shrnuje poznatky monitoringu možného 

volebního vysílání v rámci vybraných audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, tedy 

prostřednictvím platformy, která je dostupná prostřednictvím internetového připojení. 

Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (zákon č. 132/2010 Sb.) neupravuje 

problematiku objektivity a vyváženosti. Nelineární služby, které nejsou odvozené od 

televizního vysílání, nepodléhají regulaci v souvislosti s politicky relevantní (např. volební) 

agendou. Snadněji se tak např. mohou stát platformou pro propagaci konkrétního politického 

uskupení, názorového proudu apod. Screeneři měli v tomto případě za úkol monitorovat, zda 

v uvedeném (předvolebním) období od 9. do 23. října 2017 – volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky v roce 2017 se uskutečnily 20. a 21. října 2017 – bylo přítomno 

předvolební vysílání, zda tyto služby (weby) podávaly zprávy o kandidátech, respektive dávaly 

jim prostor k prezentaci názorů, případně zda byly vysílány volební spoty či jiné propagační 

materiály. Ve většině případů se na webových stránkách monitorovaných služeb žádné 

relevantní obsahy (volební spoty, zpravodajství o kandidátech do volby) nevyskytovalo. 

Opakovaně se objevovaly informační reportáže pro voliče, které se zpravidla týkaly hlasovacích 

lístků, voličských průkazů, samotného postupu při aktivní účasti či informace o volebních 

místnostech. Následně po skončení voleb byly v rámci některých služeb, zejména ve 

zpravodajských pořadech, prezentovány výsledky voleb. 

Přehled analyzovaných služeb v období 9. - 23. října 2017 

Zelená barva značí služby, kde ve sledovaném období nebyly zachyceny volební spoty, 

prezentace politických stran či zprávy o kandidátech, přičemž zde nebyly zaznamenáno ani 

zpravodajství týkající se výsledků voleb, respektive informativní reportáže o volbách, 

volebních lístcích, místnostech a podobně. Žlutá barva značí služby, kde se vyskytlo 

zpravodajství omezující se však na prostý výčet volebních výsledků, případně se zde před 

volbami objevily reportáže informativní, které měly občanům pomoci s formální a praktickou 

stránkou voleb (volební místnosti, volební průkazy…). Červená barva pak značí služby, kde se 

vyskytly určité zpravodajské příspěvky, které lze označit jako předvolební, jejichž obsah bude 

ve zkratce přiblížen. 

Poskytovatel Název Internetové stránky 

Bíla Oldřich - TIRIS TV Hradec www.tv-hradec.cz 

VČTV s.r.o. Východočeská TV http://v1tv.cz/ 

Českokrumlovská televize 

CKTV 
Českokrumlovská televize CKTV www.cktv.cz 

Economia, a.s. Vaření.cz www.vareni.cz 

FABEX MEDIA s.r.o. FABEX OSTRAVSKO www.tvova.cz 

http://www.tv-hradec.cz/
http://www.cktv.cz/
http://www.vareni.cz/
http://www.tvova.cz/


J.D.Production, s.r.o Archiv pořadů televize slovácko www.acko.cz 

Jan Popelka Televize Blansko - Videožurnál on-line 
www.blansko.cz/media/tele

vize-blansko/videozurnal 

Jiří Středa  www.televize-js.cz 

KABEL OSTROV, s.r.o. Videoarchiv vysílání TV Ostrov http://vimeo.com/tvostrov 

Kabelová televize Kopřivnice, 

s.r.o. 
www.ktkstudio.cz www.ktkstudio.cz 

KTV GALAXIE, z. s. 
Zveřejňování reportáží na webové 

stránce 
www.tvdrak.cz 

Kulturní a společenské 

středisko Chodov, s.r.o. 

Poskytování archivních audiovizuálních 

záznamů pro 
www.kasschodov.cz 

LOCAL TV PLUS, spol. s r. o. LTV PLUS www.ltv-plus.cz 

MB MEDIA PRODUCTION 

GROUP s.r.o. 

Zpravodajsko informační portál 

eostrov.cz 
www.eostrov.cz 

Město Boskovice BTV - Boskovická televize btv.boskovice.cz 

Město Kralupy nad Vltavou TV Kralupy 

www.mestokralupy.cz/me

sto/mistni-media/tv-

kralupy 

Město Štětí Zprávy KTV Štětí www.steti.cz 

Metropolitní s.r.o. Vysíláme Živě www.vysilamezive.cz 

Miroslav Smejkal TVMS www.tvms.cz 

OIK TV s.r.o. 
OIK TV – regionální televizní 

zpravodajský server 
www.oik.cz 

Otrokovická BESEDA, s.r.o. Městská televize Otrokovice mtvo.cz 

Petr Troníček 
Krajská internetová televize pro 

Karlovarský kraj 
tv.zapad.cz 

Petr Uher TV Fenix www.tvfenix.cz 

PiTV - StarMedia s.r.o. Přerovská internetová televize www.pitv.cz 

POLAR televize Ostrava, s.r.o. POLAR www.polar.cz 

PRAHA TV s.r.o. PRAHA TV www.prahatv.eu 

Prácheňská televize s.r.o. TV Prácheň www.tvprachen.cz 

PROMOMEDIA, s.r.o. Regionální zpravodajský server www.alfatv.cz 

První boleslavská s.r.o. První boleslavská www.prvniboleslavska.cz 

R MEDIA, spol. s r. o. Noviny Kraj Vysočina www.ikrajvysocina.cz 

Regionální televize CZ s.r.o. 
Převzaté regionální a lokální 

videozpravodajství 

www.regionalnitelevize.c

z 

Revy HB, s.r.o. REGIONVYSOCINA.CZ www.regionvysocina.cz 

http://www.tvslovacko.cz/
http://www.blansko.cz/media/televize-blansko/videozurnal
http://www.blansko.cz/media/televize-blansko/videozurnal
http://www.televize-js.cz/
http://http/vimeo.com/tvostrov
http://www.ktkstudio.cz/
http://www.ktkstudio.cz/
http://www.tvdrak.cz/
http://www.kasschodov.cz/
http://www.ltv-plus.cz/
http://www.eostrov.cz/
http://btv.boskovice.cz/
http://www.mestokralupy.cz/mesto/mistni-media/tv-kralupy
http://www.mestokralupy.cz/mesto/mistni-media/tv-kralupy
http://www.mestokralupy.cz/mesto/mistni-media/tv-kralupy
http://www.steti.cz/
http://www.vysilamezive.cz/
http://www.tvms.cz/
http://www.oik.cz/
http://televizeotrokovice.webnode.cz/
http://tv.zapad.cz/
http://www.tvfenix.cz/
http://www.pitv.cz/
http://www.polar.cz/
http://www.prahatv.eu/
http://www.tvprachen.cz/
http://www.alfatv.cz/
http://www.prvniboleslavska.cz/
http://www.ikrajvysocina.cz/
http://www.regionalnitelevize.cz/
http://www.regionalnitelevize.cz/
http://www.regionvysocina.cz/


Romea, o.p.s. Romea TV www.romeatv.cz 

SATT a.s. Televize Vysočina www.televizevysocina.cz 

Spolek pro občanskou 

informovanost 
Multimediální zpravodaj Prahy 7 www.tvpraha7.cz 

Spolek pro občanskou 

informovanost 
TV Senior www.tvsenior.cz 

Statutární město Hradec 

Králové 
hkhit www.hkhit.org 

Strakonická televize, s. r. o. Strakonická televize www.tv.strakonice.eu 

Stýblo František PPNA.cz www.ppna.cz 

Televize Přerov s.r.o. www.tvprerov.cz www.tvprerov.cz 

TV Beskyd s.r.o. TV Beskyd www.tvbeskyd.cz 

TV PRODUKCE DAKR 

s.r.o. 
TV DAKR www.dakr-tv.cz 

Veselý Ondřej ORLICKÁ TELEVIZE www.orlickatelevize.cz 

Všetečka Miroslav MVTV - internetová televize pro Ašsko www.mvtv.cz 

ZAK TV s.r.o. R1 ZAK www.zaktv.cz 

Západočeská kabelová televize 

s.r.o. 
ZKTV www.zktv.cz 

Zukal Zdeněk Olomoucká internetová televize www.oltv.cz 

ZZIP s.r.o. Internetové zpravodajství Olomouc www.zzip.cz 

 

POLAR televize Ostrava, s.r.o. / POLAR / www.polar.cz 

Tematická série předvolebních debat nazvaná „Parlamentní volby 2017“ (informace o pořadu 

z příslušného webu: „Představujeme lídry politických stran a hnutí pro volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR“). Vždy se jedná o dialog mezi moderátorkou a kandidátem. 

  

Rozhovory jsou vedeny korektně a zpravidla věcně, s důrazem na programové priority stran, 

které reprezentují jednotliví kandidáti, přičemž v závěru má kandidát vždy k dispozici jednu 

minutu, kdy se může pokusit přesvědčit voliče, že právě on/ona (resp. ta daná strana) je tím 

http://www.romeatv.cz/
http://www.televizevysocina.cz/
http://www.tvpraha7.cz/
http://www.tvsenior.cz/
http://www.hkhit.org/
http://www.tv.strakonice.eu/
http://www.ppnacz/
http://www.tvprerov.cz/
http://www.tvprerov.cz/
http://www.tvbeskyd.cz/
http://www.dakr-tv.cz/
http://www.orlickatelevize.cz/
http://www.mvtv.cz/
http://www.zktv.cz/
http://www.oltv.cz/
http://www.zzip.cz/
http://www.polar.cz/


pravým, komu mají dát hlas. Moderátorka při konstrukci otázek vychází ve většině případů 

právě ze zveřejněných programů stran, které kandidáti reprezentují, případně se obecně 

zaměřuje na (praktické) problémy regionálního charakteru. 

• 5/10/2017 kandidát Ivan Bartoš (Strana zelených)  

• 6/10/2017 kandidátka Pavla Golasowská (KDU-ČSL) 

• 9/10/2017 kandidát Lukáš Černohorský (Piráti) 

• 10/10/2017 kandidát Lubomír Volný (SPD) 

• 11/10/2017 kandidátka Ludmila Bubeníková (STAN) 

• 12/10/2017 kandidát Herbert Pavera (TOP 09) 

• 13/10/2017 kandidát Leo Luzar (KSČM) 

• 16/10/2017 kandidát Zbyněk Stanjura (ODS) 

• 17/10/2017 kandidát Lubomír Zaorálek (ČSSD) 

• 18/10/2017 kandidát Ivo Vondrák (ANO) 

 

VČTV s.r.o. / Východočeská TV / http://v1tv.cz 

Archiv pořadu VÝCHODOČESKÉ ZPRÁVY 

• 17/10/2017  – hovoří se o volbách, přičemž se jedná o praktické informace pro voliče 

• 19/10/2017  – opět reportáž o volbách a praktické informace (občanský průkaz, volební 

lístky), přičemž součástí materiálu jsou i rozhovory s občany o tom, zda 

k volbám půjdou a proč 

• 20/10/2017  – opět zmínka o konání voleb a připomenutí důležitých praktických informací 

• 23/10/2017  – zpravodajství o výsledcích voleb, výsledky v číselné podobě (procenta, 

mandáty), následně rozdělené dle krajů (Královehradecký a Pardubický); 

součástí krátké (několikavteřinové) telefonické rozhovory s několika kandidáty 

(dle krajů), v nichž oslovení hodnotí výsledky 

  

 • Klára Dostálová (ANO 2011), Ivan Adamec (ODS), Martin Jiránek (Piráti), 

Zdeněk Podal (SPD), Jan Birke (ČSSD) 

 • Jan Řehounek (ANO 2011), Mikuláš Ferjenčík (Piráti), Jan Chvojka (ČSSD), 

Marek Výborný (KDU-ČSL), Jaroslav Martinů (ODS) 



ZAK TV s.r.o. / R1 ZAK / www.zaktv.cz 

Archiv pořadu ZPRÁVY 

• 12/10/2017  – reportáž z předvolební debaty v Plzni, přítomno sedm kandidátů ze sedmi 

politických stran; v reportáži samotné se vyjadřují (stručně) k tématu dopravy 

Igor Jakubčík (ČSSD), Lukáš Bartoň (Piráti), Barbora Kořanová (ANO 2011); 

k tématu školství a zdravotnictví Ilona Mauritzová (ODS), Marek Ženíšek (TOP 

09), Ivana Bartošová (KDU-ČSL), Jiří Valenta (KSČM) 

  

 

Legilstivní poznámka – zákon o volbách 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, pravomoc Rady v otázce objektivity a vyváženosti je vázána 

výlučně k televiznímu, potažmo rozhlasovému vysílání. Další z mediálních platforem v podobě 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání zůstává bez legislativní opory, co do možnosti 

kontroly obsahu z hlediska možného porušení objektivity a vyváženosti. 

Určitým možným východiskem je zákon č. 322/2016 Sb., ze dne 6. září 2016, kterým se mění 

volební zákony a další související zákony (dále v textu jen „novela zákona“), který vstoupil 

v účinnost dne 1. ledna 2017.  

Snad jen na úvod by bylo vhodné zmínit, že volební legislativa je rozdělena do vícera právních 

předpisů, resp. upravují ji následující předpisy: 

 Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky  

 Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů 

 Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky 

 Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 

 Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu  

Předkládaná novela zákona je rozdělena do několika částí, dle typu voleb. Článek jedna tohoto 

předpisu novelizuje změny související s volbami do Parlamentu ČR. V ustanovení § 16 odst. 4 

jsou zmíněny zákazy týkající užití médií ovládaných krajem, či obcí: 

Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to 16 dnů 

přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících 

politických stran a koalic, popřípadě kandidátů při volbách do Senátu. K volební kampani 

http://www.zaktv.cz/


nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná 

krajem nebo obcí. 

Další podmínky jsou upraveny v odstavci 6 tohoto ustanovení: Propagace nebo volební agitace 

šířené prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a 

zpracovateli; to platí obdobně i pro využití velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch 

kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo 

nezávislého kandidáta. Kandidující politické strany, politická hnutí, koalice nebo nezávislý 

kandidát jsou povinni označit svým názvem nebo zkratkou, v případě nezávislého kandidáta 

svým jménem a příjmením, jimi využité prostředky volební kampaně. Registrované třetí osoby 

jsou povinny jimi využité prostředky volební kampaně označit názvem, zkratkou nebo 

jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby přiděleným Úřadem. 

Volební propagace, či lépe řečeno kampaň, je definována v § 16 odst. 1 novely: „Volební 

kampaní se rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, politického hnutí nebo 

koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta nebo volební agitace ve prospěch 

kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého 

kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich 

prospěch, včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje 

úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, 

politického hnutí, koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta“. 

Uvedené však platí jen pro volby do parlamentu ČR, tedy pro volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky. 

Jak je to v případě zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů? Zde v § 56a odst. 

6 je nově stanovená povinnost, dle které „pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu 

pro vylepení volebních plakátů, a to 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí 

odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických stran, politických hnutí nebo koalic. K 

volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, 

která je ovládaná krajem nebo obcí.“ 

Rovněž i v případě volby prezidenta dochází k omezení volební kampaně. Dle ustanovení § 35 

odst. 6 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, je opět stanoveno, že „Pro volební 

kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to 16 dnů přede dnem 

volby prezidenta. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidátů na funkci 

prezidenta republiky. K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce 

nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí.“ 

Volby do Evropského parlamentu jsou rovněž omezeny v možnosti užití veřejných médií - § 

59 odst. 4 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu: „může starosta vyhradit 

plochu pro vylepení volebních plakátů, a to 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání 

musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic. K 

volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, 

která je ovládaná krajem nebo obcí.“ 

Uvedená podmínka však absentuje v případě voleb do zastupitelstev obcí. V případě voleb do 

orgánů obce tak není dle všeho znemožněno využití médií kraje a obce. Jedná se o dosti 



podstatnou odchylku, přičemž je zcela evidentní, že obecní volby mohou být významně 

ovlivněny médii vlastněnými obcemi, než například prezidentské volby. 

Dohledem nad plněním povinnosti zákazu využití komunikačních médií kraje nebo obce je 

svěřena shodně pro všechny typy voleb Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran 

a politických hnutí. Ten může uložit právnické či fyzické osobě za porušení zmíněné povinnosti 

sankci od 10 000 do 100 000 Kč. Proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat 

v přezkumném řízení. 

  

Další audiovizuální mediální služby na vyžádání (příklady předvolebního 

obsahu – TV Blesk + Seznam Zprávy + Video Aktuálně /DVTV/) 

Větší dopad na rozhodovací mechanismy voličů zřejmě mohly mít masivněji navštěvované 

služby typu „TV Blesk“ (www.blesk.cz), Seznam Zprávy (https://www.seznamzpravy.cz/), 

případně Video Aktuálně“ (www.video.aktualne.cz) či VIDEO iDNES(www.idnes.tv), kde 

probíhaly předvolební diskuze, debaty a rozhovory (nemluvě o každodenním předvolebním 

zpravodajství). V následujícím souhrnu předkládáme několik příkladů formátů, s nimiž jsme se 

mohli před volbami do poslanecké sněmovny 2017 setkat u dvou vybraných služeb (TV Blesk 

a Seznam Zprávy). 

 

Seznam.cz, a.s. / Seznam Zprávy / https://www.seznamzpravy.cz/ 

Audiovizuální mediální služba na vyžádání „Seznam Zprávy“ měla v předvolební období dva 

klíčové formáty, které se úzce pojily s volby do poslanecké sněmovny. Prvním byla série 

předvolebních rozhovorů s lídry kandidujících politických stran nazvaná „předvolební Výzva 

Seznamu“ (klasická Výzva Seznamu pouze tematicky zaměřená na předvolební období; slogan 

pořadu: „Každodenní rozhovory s osobnostmi, o kterých se mluví a které mají co říct.“). Do 

tohoto pořadu bylo v rámci měsíce října pozváno postupně celkem deset politiků z deseti 

politických stran. K rozhovorům se nakonec dostavilo devět z nich, pročež Andrej Babiš, lídr 

strany ANO 2011, se dvě hodiny před natáčením omluvil pro vytíženost. Formát byl tradiční, 

moderátor vs politik, spektrum řešených problematik široké, moderátoři představovali 

kvalifikovanou oponenturu. 

  

Předvolební Výzvy se zúčastnili: 

• Miroslav Kalousek (TOP 09) 

https://www.seznamzpravy.cz/
http://www.video.aktualne.cz/
https://www.seznamzpravy.cz/


• Ivan Bartoš (Piráti) 

• Tomio Okamura (SPD) 

• Petr Fiala (ODS) 

• Jan Farský (STAN) 

• Matěj Stropnický (Zelení) 

• Jiří Dolejš (KSČM) 

• Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) 

• Lubomír Zaorálek (ČSSD) 

• Andrej Babiš (ANO 2011) – kvůli pracovní vytíženosti se z debaty omluvil 

 

Druhým formátem, v němž (nejen) v předvolebním období vystupovali zástupci politických 

stran, ucházející se o hlasy do poslanecké sněmovny ve volbách roku 2017, byl „předvolební 

Duel“ (formát klasického Duelu; slogan: „Střet rozdílných názorů na nejsledovanější problémy 

v debatě ve studiu Seznamu.“) Formát v tomto případě zahrnuje moderátora a dva politiky. 

  

Předvolební Duely 

• 20/9/2017 – Duel Ludvíka Hovorky (KDU-ČSL) a Lenky Tesky Arnoštové (ČSSD) 

Téma: Zdravotnictví. Jaké změny v něm plánují politici? 

• 25/9/2017 – Duel Jana Skopečka (ODS) a Jana Volného (ANO) 

Téma: Proč si podnikatelé v Česku už několik let stěžují, že je zdržuje rozsáhlá administrativa 

a povinnosti stále přibývají? A budou se po volbách znovu přepisovat sazby DPH? 

• 27/9/2017 – Duel Matěje Stropnického (Zelení) a Jana Veleby (Strana práv občanů) 

Téma: Na jaké úrovni je české školství, jak zařídit, aby děti učili dobře zaplacení a motivovaní 

učitelé? A jak je pro nás důležité životní prostředí, ve kterém žijeme? 

• 2/10/2017 - Duel Vojtěcha Filipa (KSČM) a Petra Gazdíka (STAN) 

Téma: V jaké kondici je naše armáda? A jak je na tom policie? A umí stát zajistit svým občanům 

bezpečnost v reálném i kybernetickém prostoru? A v neposlední řadě, jakou roli hraje Praha v 

Severoatlantické alianci? 

• 4/10/2017 – Duel Ivana Bartoše (Piráti) a Tomia Okamury (SPD) 

Téma: Jak moc by stát měl zasahovat do našich životů? Ulehčí nám elektronizace státní správy 

život, nebo nás naopak čeká velký bratr? 



• 9/10/2017 – Duel Marka Ženíška (TOP 09) a Petra Robejška (Realisté) 

Téma: Máme v Evropské unii dostatečně silný hlas? Přijmeme euro a migrační kvóty, nebo to 

je přílišný diktát Evropské unie? 

• 11/10/2017 – Duel Jaroslava Faltýnka a Milana Chovance (ČSSD) 

Téma: Jak dopadnou volby? A s kým budou vládnout? Bude problém kauza Čapí hnízdo při 

povolebním vyjednávání? A jak se strany postaví k budoucí těžbě lithia? 

 

CZECH NEWS CENTER a.s. / TV Blesk / www.blesk.cz 

Blesk volební souboj 2017 

Synopse: „Čtyři nesmlouvaví moderátoři, sedm vybraných hostů a devadesátiminutová smršť 

otázek, odpovědí a názorových střetů! Počínaje 6. zářím mohou diváci Blesk.cz každou středu 

živě sledovat debaty s kandidáty ze speciálního předvolebního studia v pražských Holešovicích. 

Každá z diskusí se bude točit okolo jiného palčivého tématu.“ 

Formát: 90 minut potrvá každá z tématických debat; 6 vybraných politiků (ne vždy) dostane v 

debatě prostor, sedmé místo je určeno pro experta k tématu 

Mechanismus výběru účastníků: „Hosty vybírá Blesk podle volebního potenciálu, který 

speciálně pro debaty vypracovává Phoenix Research, a to ve třech vlnách. Redakce pak zve 

aktuálních TOP 6 zástupců stran s nejvyšší šancí dostat se do Sněmovny.“1 

 6/9/2017 – Peněženka (daně, sociální dávky, důchody) 

Účastníci: Radka Maxová (ANO), Michaela Marksová (ČSSD), Jiří Dolejš (KSČM), 

Jan Bartošek (KDU-ČSL), Zbyněk Stanjura (ODS) a Markéta Adamová (TOP 09) 

 13/9/2017 − Na zdraví! (zdravotnictví) 

Účastníci: Jiří Skalický (TOP 09), Lenka Teska Arnoštová (ČSSD), Adam Vojtěch 

(ANO 2011), Soňa Marková (KSČM), Bohuslav Svoboda (ODS), Vít Ulrych (KDU-

CSL) 

 20/9/2017 − Nákupní košík (obchod) 

Účastníci: Marian Jurečka (KDU-ČSL), Jaroslav Foldyna (ČSSD), Jaroslav Faltýnek 

(ANO 2011), Pavel Kováčik (KSČM), Jan Skopeček (ODS), Jan Farský (STAN) 

 27/9/2017 − Do zbraně! (bezpečnost) 

                                                 
1 zdroj: http://www.blesk.cz/clanek/volby-volby-2017/491489/blesk-postavil-studio-pro-zivy-volebni-souboj-

2017-grilovani-zacina-uz-ve-stredu.html 

http://www.blesk.cz/


Účastníci: Roman Váňa (ČSSD), Vít Rakušan (STAN), Martin Stropnický (ANO 

2011), Zdeněk Ondráček (KSČM), Ivan Gabal (nestraník za KDU-ČSL), Jana 

Černochová (ODS), Ivan Bartoš (Piráti), Dominik Feri (TOP 09) 

 4/10/2017 − K tabuli! (školství) 

Účastníci: Jiří Mihola (KDU-ČSL), Kateřina Valachová (ČSSD), Ivo Vondrák (ANO 

2011), Marta Semelová (KSČM), Václav Klaus ml. (ODS), Petr Gazdík (STAN), 

Ondřej Kolek (Piráti), Pavel Klíma (TOP 09) 

 11/10/2017 − Život v Česku 

Účastníci: Vít Rakušan (STAN), Petr Dolínek (ČSSD), Karla Šlechtová (ANO 2011), 

Daniel Pawlas (KSČM), Martin Kupka (ODS), Michal Kučera (TOP 09), Jaroslav 

Klaška (KDU-ČSL), Mikuláš Ferjenčík (Piráti) 

 18/10/2017 – Bitva o premiéra / Volební souboj Blesku / Superdebata 

Sedm stranický lídrů se utkalo 18. října 2017. Andrej Babiš (ANO), Vojtěch Filip (KSČM), 

Lubomír Zaorálek (ČSSD), Petr Fiala (ODS), Miroslav Kalousek (TOP 09), Jan Farský (STAN) 

a Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) usedli v debatě do „horkého křesla“. Dostali prostor navzájem 

se zhodnotit, ale také se zeptat jeden druhého, na cokoli chtěli. 

  

 

Economia, a.s. / Video Aktuálně / www.video.aktualne.cz 

Speciální volební DVTV Apel – zhruba dvouminutový propagační spot, v němž vystupuje 

zástupce dané politické strany / hnutí a přibližuje nosné programové ideje 

  

http://www.video.aktualne.cz/


15/9/2017  - Soňa Vladařová (Dobrá volba 2016) 

16/9/2017  - Miroslav Sládek (Sdružení pro republiku - Republikánská strana 

Československa Miroslava Sládka) 

17/9/2017 - Petr Robejšek (Realisté) 

18/9/2017 - Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) 

19/9/2017 - Tomáš Vandas (Dělnická strana sociální spravedlnosti) 

20/9/2017 - František Ringo Čech (Strana práv občanů) 

21/9/2017 - Ivan Bartoš (Piráti) 

22/9/2017 - Michal Klusáček (Česká strana národně sociální) 

23/9/2017 - Jana Borkovcová (Blok proti islamizaci) 

24/9/2017 - Pavel Sehnal (Občanská demokratická aliance) 

25/9/2017 - Ludvík Adámek (OBČANÉ 2011 – Spravedlnost pro lidi) 

26/9/2017 - František Matějka (Referendum o Evropské unii) 

27/9/2017 - Petr Steiner (Unie Hrdosti, Aktivity, Vlastenectví, Empatie a Lidskosti 2017) 

28/9/2017 - Jan Farský (STAN) 

29/9/2017 - Matěj Stropnický (Strana zelených) 

30/9/2017 - Petr Hannig (Rozumní) 

1/10/2017 - Lubomír Zaorálek (ČSSD) 

2/10/2017 - Petr Cibulka (Volte pravý blok) 

3/10/2017 - Petr Mach (Svobodní) 

4/10/2017 - Miroslav Němcová (ODS) 

5/10/2017 - Jaroslav Kuchař (Cesta odpovědné společnosti) 

6/10/2017 - Josef Zickler (Řád národa – Vlastenecká unie) 

7/10/2017 - Boleslav Buzek (Radostné Česko) 

8/10/2017 - Tomáš Vrba (Česká národní fronta) 

9/10/2017 - Lenka Vančatová (Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském 

údolí) 

10/10/2017 - Miroslav Kalousek (TOP 09) 

11/10/2017 - Jaroslav Faltýnek (ANO 2011) 

 

DVTV 

Současně bylo na přelomu září a října vysíláno celkem třicet klasických „DVTV“ 

předvolebních rozhovorů s lídry politických stran. Jediným, kdo nabídku odmítl, byl dle 

vyjádření Martina Veselovského Tomio Okamura (SPD). 

  



www.video.aktualne.cz 

Vyjma formátu DVTV byl v období 9. – 23. října 2017 na tomto webu samozřejmě umístěn i 

další zpravodajský a publicistický obsah. 

 

Návrh usnesení: 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o monitoringu vybraných 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání prostřednictvím tzv. screeningu v období 

9. až 23. října 2017, který byl zaměřený na přítomnost obsahů týkajících se říjnových 

voleb (2017) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Zpracoval: Jaroslav Mrázek 


