
 

Zápis z 1. zasedání 2021, konaného dne 12. 1. 2021 

Přítomni: Bezouška, Dohnálková, Jakl, Jaklová, Jehlička, Krejčí, Novák, Mencl, Petrov, 
Poledníček, Šincl, Zvěřinová 
Omluveni: Nastoupilová 
Ověřovatel: Bartoš 

 

1 RRTV/2021/26/bla: Schválení programu 1. zasedání 2021 

- Rada schvaluje program 1. zasedání RRTV 

12-0-0 

2 RRTV/2020/183/zab: Licenční řízení/RV/Olomouc - Slavonín 2 92,0 MHz / 50 W - veřejné 

slyšení od 13:30 - 13:50 hodin 

- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 

šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Olomouc Slavonín 

2 92,0 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 13 11 / 49 34 08 projednala se žadateli otázky 

týkající se programové skladby navrhované účastníky licenčního řízení.  

12-0-0 

3 RRTV/2021/19/hru: Priority Rady - vyhodnocení priorit roku 2020  

- Rada schvaluje vyhodnocení priorit roku 2020 

10-0-2 

4 RRTV/2020/218/zab: Licenční řízení/RV/ Blansko město 2 101,6 MHz / 50 W, Děčín 

Letná 96,7 MHz / 100 W, Ústí nad Orlicí 3 101,3 MHz / 50 W, Pelhřimov 88,3 MHz / 100 W 

- rozhodnutí 

- Rada uděluje společnosti JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, 

Praha 4, PSČ 14300, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Blansko 

město 2 101,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 39 09 / 49 22 01; Děčín Letná 96,7 

MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 10 53 / 50 46 40; Ústí nad Orlicí 3 101,3 MHz / 50 

W, souřadnice WGS 84: 16 24 25 / 49 58 20; Pelhřimov 88,3 MHz / 100 W, souřadnice 

WGS 84: 15 22 33 / 49 25 46, pro program HEY Radio do 10. října 2025. 

12-0-0 

5 RRTV/2018/883/zab: Licenční řízení/RV/Vsetín 2 106,7 MHz / 100 W - rozhodnutí 

- Rada uděluje společnosti JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676, se sídlem Karla Svobody 

130/95, Plesná, 725 27 Ostrava, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů 

Vsetín 2 106,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 18 00 00 / 49 19 40, pro program Radio 

Čas Rock do 10. října 2025. 

12-0-0 

6 RRTV/2020/731/zab: Licenční řízení/RV/Šumperk-Kolšov 107,6 MHz / 500 W - 

rozhodnutí 

- Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se 

sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. 

licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem 

technických parametrů Šumperk Kolšov 107,6 MHz / 500 W, souřadnice WGS 84: 16 56 

30 / 49 53 42, pro program Radio Beat do 10. října 2025. 

12-0-0 



7 RRTV/2020/718/zab: Vyhlášení licenčního řízení se soubory technických parametrů 

Hradec Králové 3 105,1 MHz / 50 W a Vamberk 2 94,3 MHz / 50 W 

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 

vysílačů se soubory technických parametrů Hradec Králové 3 105,1 MHz / 50 W 

souřadnice WGS84: 15 50 08 / 50 12 38, Vamberk 2 94,3 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 

16 17 38 / 50 06 58 se lhůtou pro doručení žádostí do 15. února 2021. 

12-0-0 

8 RRTV/2021/08/cun: Žádost ministerstva vnitra o připomínky k pozměňovacímu návrhu 

- Rada se seznámila se žádostí ministerstva vnitra č.j. RRTV/17156/2020 - vra a schválila 

připomínky dle návrhu a rozpravy. 

12-0-0 

9 RRTV/2021/03/rap: TV Nova s.r.o. / TV / Souhlas se změnami uvedenými v žádosti o 

licenci - změna společenské smlouvy 

- Rada uděluje provozovateli TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se sídlem Praha 5, 

Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, souhlas se změnou skutečností uvedených v 

žádostech o udělení licencí k provozování televizního vysílání dle § 21 odst. 1 písm. e) 

zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně v seznamu společníků a změně společenské 

smlouvy v rozsahu dle žádosti č. j. RRTV/26/2021-rap doručené dne 18. prosince 2020. 

12-0-0 

10 RRTV/2021/06/zem: KATRO SERVIS, spol. s r.o. / TV / Infokanály / kabelové systémy 

/ změna územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek  

- Rada uděluje provozovateli KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 15043355, se sídlem 

Plynárenská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona 

č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. Ru/80/02/1082 

ze dne 19. března 2002, a to změnou územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek 

spočívající v ukončení vysílání programu INFO-LANŠKROUNSKÝ KANÁL, územní rozsah 

vysílání: katastrální území 678929 Lanškroun a 743500 Rudoltice u Lanškrouna, okres 

Ústí nad Orlicí; v rozsahu dle žádosti ze dne 12. listopadu 2020, č.j. RRTV/15157/2020-

vra. 

12-0-0 

11 RRTV/2020/943/smu: STAR -  MONT Pardubice, s.r.o. / TV /Informační kanál Mladé 

Buky, Informační kanál Sezemice / kabelové systémy / žádost o předchozí souhlas se 

změnou územního rozsahu vysílání a LP 

- Rada uděluje provozovateli, společnosti STAR - MONT Pardubice, s. r. o., IČ: 25919407, 

se sídlem: kpt. Bartoše 409, Polabiny, 530 09 Pardubice, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. 

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

Ru/176/02/2087 ze dne 9. července 2002, ve znění pozdějších změn, spočívající ve 

změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, a to v zúžení územního rozsahu 

vysílání o k.ú. 696803, Mladé Buky, okres Trutnov a v ukončení vysílání Informačního 

kanálu Mladé Buky, v rozsahu žádosti doručené dne 16. prosince 2020 pod č.j. 

RRTV/17166/2020-vra. 

12-0-0 

12 RRTV/2020/956/zem: Fajn Rock Media, s.r.o. / TV / REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL / 

kabelové systémy / žádost o prodloužení přerušení vysílání do 31. prosince 2021  

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

provozovateli Fajn Rock Media, s.r.o., IČ 268 39 407, se sídlem Stavební 992/1, Ostrava 

- Poruba, PSČ 708 00, souhlas s přerušením vysílání televizního programu REBEL 2 

SLUŠNEJ KANÁL šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě licence č.j. 

sve/307/2012  ze dne 17. ledna 2012, a to do 31. prosince 2021, v rozsahu dle žádosti ze 

dne 18. prosince 2020, č.j. RRTV/17184/2020-vra. 



12-0-0 

13 RRTV/2020/242/zem: BIG SCREEN MEDIA s.r.o. / TV / FANFAN / kabelové systémy a 

družice / řízení o udělení licence / žádost o prodloužení přerušení řízení do 31. prosince 

2021 

- Rada se seznámila s žádostí BIG SCREEN MEDIA s.r.o., IČ 085 23 088, se sídlem 

Psohlavců 1696/56, Braník, 147 00 Praha 4, ze dne 28. prosince 2020 doručené dne 31. 

prosince 2020 pod č.j. RRTV/17493/2020-vra, o prodloužení přerušení řízení o udělení 

licence k provozování televizního programu FANFAN šířeného prostřednictvím družice a 

kabelových systémů, zahájeného dne 3. března 2020, č.j. RRTV/3432/2020-vra, a to do 

31. prosince 2021 s ohledem na přetrvávající pandemii zásadně ochromující 

podnikatelské aktivity žadatele a investora. 

12-0-0 

14 RRTV/2020/241/zem: BIG SCREEN MEDIA s.r.o. / TV / ONA / kabelové systémy a 

družice / řízení o udělení licence / žádost o prodloužení přerušení řízení do 31. prosince 

2021 

- Rada se seznámila s žádostí BIG SCREEN MEDIA s.r.o., IČ 085 23 088, se sídlem 

Psohlavců 1696/56, Braník, 147 00 Praha 4, ze dne 28. prosince 2020 doručené dne 31. 

prosince 2020 pod č.j. RRTV/17493/2020-vra o prodloužení přerušení řízení o udělení 

licence k provozování televizního programu ONA šířeného prostřednictvím družice a 

kabelových systémů, zahájeného dne 3. března 2020, č.j. RRTV/3433/2020-vra, a to do 

31. prosince 2021 s ohledem na přetrvávající pandemii zásadně ochromující 

podnikatelské aktivity žadatele a investora. 

12-0-0 

15 RRTV/2020/243/zem: BIG SCREEN MEDIA s.r.o. / TV / TOP SECRET / kabelové 

systémy a družice / řízení o udělení licence / žádost o prodloužení přerušení řízení do 

31. prosince 2021 

- Rada se seznámila s žádostí BIG SCREEN MEDIA s.r.o., IČ 085 23 088, se sídlem 

Psohlavců 1696/56, Braník, 147 00 Praha 4, ze dne 28. prosince 2020 doručené dne 31. 

prosince 2020 pod č.j. RRTV/17493/2020-vra o prodloužení přerušení řízení o udělení 

licence k provozování televizního programu TOP SECRET šířeného prostřednictvím 

družice a kabelových systémů, zahájeného dne 3. března 2020, č.j. RRTV/3430/2020-vra, 

a to do 31. prosince 2021 s ohledem na přetrvávající pandemii zásadně ochromující 

podnikatelské aktivity žadatele a investora. 

12-0-0 

16 RRTV/2020/945/smu: Různí provozovatelé převzatého vysílání / oznámení změny 

programové nabídky 

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

provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, 

Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, 

Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k 

registraci sp. zn. RRTV/2019/395/smu, č.j. RRTV/8190/2019-smu ze dne 25. června 2019, 

spočívajícím: a) v rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní program Passion 

XXX HD;  české televizní programy: Hunter TV, Leo TV Gold (v souladu s ustanovením § 

32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tj. že vysílání koncovému uživateli je dostupné 

na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto 

technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a 

mladistvým);  český rozhlasový program: Radio Kroměříž, b) v ukončení vysílání českého 

televizního programu Barrandov NEWS, v ukončení vysílání zahraničních televizních 

programů Channel One Russia, Dom Kino, Vremja, Muzika Pervogo a v rozsahu dalších 

informací, doručených v podání č.j. RRTV/16714/2020-vra doručeném dne 14. prosince 

2020 a doplnění č.j. RRTV/17444/2020-vra doručeném dne 29. prosince 2020. 



12-0-0 

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

provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 

systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem: náměstí Junkových 

2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce 

k registraci sp. zn. RRTV/2019/419/smu, č.j. RRTV/8188/2019-smu ze dne 25. června 

2019, spočívajícím v rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní programy 

Jednotka HD, Dvojka HD, Passion XXX HD, české televizní programy Hunter TV, Leo TV 

Gold HD (v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tj. že 

vysílání koncovému uživateli je dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou 

starší 18 let a je k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit 

přístup k vysílání dětem a mladistvým) a v ukončení vysílání českého televizního programu 

Barrandov NEWS; dále v rozsahu dalších informací, uvedených  v podání č.j. 

RRTV/16714/2020-vra doručeném dne 14. prosince 2020 a doplnění č.j. 

RRTV/17444/2020-vra doručeném dne 29. prosince 2020. 

12-0-0 

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

provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednitvím družice ViacomCBS Networks 

International Czech s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00, 

Praha 1, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn. 

RRTV/2019/55/zem, č.j. RRTV/2876/2019-zem ze dne 19. února 2019, spočívajícím ve 

změně programové nabídky, a to v rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní 

program Smithsonian Channel od 1. ledna 2021, v rozsahu podání doručeného dne 29. 

prosince 2020 pod č.j. RRTV/17451/2020-vra. 

12-0-0 

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

Kabelová televize Kadaň, a.s., IČ: 467 09 584, se sídlem Kadaň, Kpt. Jaroše 1477, PSČ 

43201, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 

vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/29/96 ze dne 18. června 

1996, spočívající ve změně programové nabídky, a to jejím rozšíření o televizní programy: 

a) zahraniční: Arena Sport 1, Arena Sport 2, France 24, Travel Channel; b) české: Film 

Europe +; v rozsahu podání ze dne 17. prosince 2020, č.j. RRTV/17140/2020-vra. 

12-0-0 

17 RRTV/2021/14/poj: Různí provozovatelé / Souhrn podání 01/2021 rozhlas 

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

RRTV/16622/2020-vra, která je reakcí na odpověď na stížnost č. j. RRTV/15038/2020-vra 

ohledně údajné nevyváženosti ČRo a ČT. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se 

seznámila se stížností č. j. RRTV/17427/2020-vra ohledně údajného nedostatku 

vánočních koled u na programu ČRo Radiožurnál v období vánočních svátků 2020. Rada 

pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/17217/2020-vra, 

která je doplněním stížnosti č. j. RRTV/7039/2020-vra ze dne 29. 4. 2020 ohledně 

údajného porušení právních předpisů v reportáži o Lázních Teplice odvysílané dne 9. 

dubna 2020 na Českém rozhlasu. 

12-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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, ohledně údajného nedostatku 

vánočních koled u na programu ČRo Radiožurnál v období vánočních svátků 2020 

(RRTV/17427/2020-vra), že věc odkládá. 



12-0-0 

18 RRTV/2020/964/nej: Souhrn podání ohledně televizního vysílání 1/2021 

- Rada se seznámila s těmito diváckými podáními, týkajícími se televizního vysílání, a 

doručenými v období od 14. 12. 2020 do 2. 1. 2021, týkajícími se těchto pořadů či témat 

(celkem 36 podání): Seznam.cz TV, s.r.o. - Seznam.cz TV - Bony a klid, 27. 12. 2020, 

15:02 hodin; Česká televize - ČT1 - Láska nebeská, 23. 12. 2020, 21:50 hodin; FTV Prima, 

spol. s r.o. - Prima - Prostřeno, 8. 12. 2020, 17.50 hodin; Česká televize - ČT 1 a ČT 24 - 

Události, reportáž o dálničních známkách, 29. 12. 2020, 19:00 hodin; TV Nova s.r.o. - 

NOVA - Harry Potter a Fénixův řád, 11. 12. 2020, 20:20 hodin; Česká televize - ČT 24, 16. 

12. 2020, Studio 6, 5:59 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. - Prima MAX - Návrat do Cold 

Mountain, 13. 12. 2020, 15:10 hodin; Česká televize - ČT 1 a ČT 24 - Události, reportáž o 

státním rozpočtu, 16. 12. 2020, 19:00 hodin; Česká televize - obecná stížnost na 

zpravodajství; Česká televize - ČT 24 - Zprávy, informace o protestech podnikatelů, 18. 

12. 2020; FTV Prima, spol. s r.o. - CNN Prima News - Hlavní zprávy, reportáž o protestu 

podnikatelů, 18. 12. 2020, 19:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. - Prima ZOOM - 

Podivuhodná věda, 26. 12. 2020, 8:40 hodin; Česká televize - ČT sport - sponzoring 

pořadu Panorama, 21. 12. 2020, 8:04 hodin; TV Nova s.r.o. - NOVA - Sponzorský vzkaz 

Clavin, 23. 12. 2020; Česká televize - ČT 1 - sponzorský vzkaz O2 - 22. 12. 2020, 19:56 

hodin; FTV Prima, spol. s r.o. - Prima MAX - upoutávky na vlastní pořady, 21. 12. 2020; 

Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov - Live Teleshopping, 23. 12. 2020, 

9:50 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. - Televize Barrandov - telefonické divácké 

soutěže; FTV Prima, spol. s r.o. - Prima MAX - Atlas mraků, 30. 12. 2020, 20:00 hodin; 

ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. - Comedy Central, Paramount Channel, 

stížnost postoupená rumunským regulátorem; Česká televize - ČT sport - 20. 12. 2020 - 

přenos z biatlonu; Česká televize - kritika existence sponzorských vzkazů; 

Nespecifikovaný provozovatel - Kritika znění vyhlášky o hlasitosti reklamy; Reakce na dění 

v Radě České televize; Nespecifikovaný provozovatel - kritika existence reklamy na 

alkohol; FTV Prima, spol. s r.o. - CNN Prima News - stížnost na zpravodajství; TV Nova 

s.r.o. - Nova Cinema - U pěti veverek, 29. 12. 2020, 9:55 hodin; Česká televize - obecná 

stížnost na zpravodajství; Obecný nesouhlas s vysíláním českých programů na 

Slovensku; Česká televize - nesouhlas s existencí sponzorských vzkazů; Česká televize - 

dodatečná korespondence ke stížnosti na pořad Reportéři ČT, odvysílaný dne 2. března 

2020 od 22:00 hodin na programu ČT1; Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. (zadavatel 

obchodního sdělení) - reklama Douglas CAROLINA HERRERA. 

12-0-0 

- 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 Seznam.cz TV, s.r.o., IČ: 063 87 233, se 

sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 

písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 27. 12. 2020 od 15:04 

hodin na programu Seznam.cz TV odvysílal pořad Bony a klid, který obsahoval vulgarismy 

„do hajzlu“ (1:30 a 88:01 minut od začátku vysílání pořadu); „píča“ (4:05, 93:50); „čůráku“ 

(3:15); „prdel“ (5:05); „do prdele“ (09:41, 27:45, 28:05, 75:52); „do hajzlu“ (09:45, 34:51, 

64:24, 97:59, 104:10); „zasraná“ (14:25); „vole“ (0:41, 0:55, 0:58, 1:50, 17:00, 32:41, 

45:41, 98:10, 98:20, 98:24); „kurvy“ (30:01, 87:49); „vobsíráš“ (32:59); „v prdeli“ (33:26, 

87:55); „hajzla“  (60:05); „hovno“ (60:30); „posranej“ (39:42); „prasák“ (39:50); „seru“ 

(43:48); „srát“ (06:44); „sere“ (06:40); „na prdel“ (08:10); „vyser“ (08:38); „vodsereme“ 

(18:19); „hajzle“ (89:55, 104:50); „hajzlové“ (90:30); „sraček“ (90:56); „kurva“ (90:26); „v 

prdeli“ (91:19, 94:39); „v hajzlu“ (91:06) a „průser“ (5:22, 94:10), 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 

- 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 § 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 Láska nebeská dne 23. 12. 2020 od 21:50 

hodin na programu ČT 1, že věc odkládá. 

12-0-0 

- 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 § 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 Prostřeno na programu Prima dne 8. 12. 2020 

od 17:50 hodin, že věc odkládá. 

11-0-0 

- 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 § 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 dálničních známkách v rámci pořadu 

Události na programu ČT 1 dne 29. 12. 2020 od 19:00 hodin, že věc odkládá. 

12-0-0 

- 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 § 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 obchodního sdělení týkajícího se erotických výrobků v přerušení 

filmu Harry Potter a Fénixův řád dne 11. 12. 2020 na programu NOVA po 22:00 hodině, že 

věc odkládá. 

12-0-0 

- 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 § 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 MUDr. Šonkou v rámci pořadu Studio 6 

dne 16. 12. 2020 na programu ČT 24, že věc odkládá. 

11-0-1 

- 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 § 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 Návrat do Cold Mountain dne 13. 12. 2020 od 

15:10 hodin na programu Prima MAX, že věc odkládá. 



12-0-0 

- 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 § 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 státním rozpočtu v rámci pořadu Události 

dne 16. 12. 2020 od 19:00 hodin na programech ČT 1 a ČT 24, že věc odkládá. 

10-0-2 

- 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 § 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 Českou televizí vysíláním zpravodajských informací ohledně 

koronaviru, že věc odkládá. 

11-1-0 

- 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 § 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 protestu podnikatelů v rámci pořadu 

Zprávy dne 18. 12. 2020 od 12:00 hodin na programu ČT 24, že věc odkládá. 

11-0-1 

- 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 § 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 protestu podnikatelů v rámci pořadu 

Hlavní zprávy dne 18. 12. 2020 od 19:00 hodin na programu CNN Prima News, že věc 

odkládá. 

12-0-0 

- 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 § 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 Podivuhodná věda dne 26. 12. 2020 od 8:40 

hodin na programu Prima ZOOM, že věc odkládá. 

12-0-0 

- 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 § 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 sponzorského vzkazu Thermolka dne 21. 12. 2020 od 

8:04 hodin na programu ČT sport, že věc odkládá. 

12-0-0 



- 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 § 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 sponzorského vzkazu Clavin dne 23. 12. 2020 od 

22:06 hodin na programu NOVA, že věc odkládá. 

12-0-0 

- 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 § 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 sponzorského vzkazu O2 dne 22. 12. 2020 od 19:56 

hodin na programu ČT 1, že věc odkládá. 

12-0-0 

- 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 § 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 upoutávek na filmy v rámci pořadu Cesta za králem 

trollů dne 21. 12. 2020 od 13:50 hodin na programu Prima MAX, že věc odkládá. 

12-0-0 

- 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 Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 

41693311, sídlem: Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, o podání vysvětlení k 

vysílání programu Televize Barrandov dne 23. 12. 2020, k bloku uvedenému v 

programových přehledech jako Live Teleshopping, konkrétně, zda pořady Kašpárku, vař! 

(9:59 a 10:22 hodin) a Vtip za stovku (10:11 hodin) spadají do bloku označeného Live 

Teleshopping, a pokud ano, proč pořady, které jsou standardně vysílány jako redakční 

obsah provozovatele, jsou nyní vydávány za obchodní sdělení,  a jakým způsobem pak 

tyto pořady naplňují definici obchodního sdělení, resp. teleshoppingu. Rada stanovuje 

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

12-0-0 

- 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 § 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 vysíláním pořadu Rychlá hra v březnu a dubnu 2020 na programu 

Televize Barrandov, že věc odkládá. 

12-0-0 

- 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 § 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 Atlas mraků dne 30. 12. 2020 od 20:00 hodin 

na programu Prima MAX, že věc odkládá. 

12-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 

ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném 

znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 

jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ViacomCBS Networks International 

Czech s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem Perlová 371/5, Praha 1, PSČ 110 00, o podání 

vysvětlení, z jakého důvodu vysílal v Rumunsku reklamu propagující erotické zboží nebo 

služby (konkrétně spot „Superlove“), k čemuž došlo opakovaně v období od 30. 11. a 6. 

12. 2020 na programech Comedy Central a Paramount Channel, když taková reklama 

není v rumunském televizním vysílání povolena. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 

30 dnů ode dne doručení této výzvy. 

12-0-0 

19 RRTV/2021/11/hli: ANALÝZA OBCHODNÍCH SDĚLENÍ - ZÁŘÍ 2020 

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

12-0-0 

20 RRTV/2021/12/hli: SYSTEMATICKÝ MONITORING HLASITOSTI OBCHODNÍCH 

SDĚLENÍ na programu NOVA ze dne 28. listopadu 2020, 19:00 – 21:00 hodin 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s výsledky systematického 

monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu NOVA provozovatele TV Nova 

s.r.o. ze dne 28. listopadu 2020, 19:00 - 21:00 hodin. 

12-0-0 

21 RRTV/2020/856/rud: Seznam.cz TV, s.r.o./Seznam.cz TV/Záhady Josefa Klímy, 

reportáž o nadačním fondu Abbigail Williams/17.9.2020/od 20:55 hodin - VYSVĚTLENÍ 

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Seznam.cz TV, s.r.o., IČ 

06387233, sídlem Radlická 3294/10, Praha, PSČ 15000, z jakého důvodu v rámci 

reportáže věnované činnosti Nadačního fondu Abbigail Williams, odvysílané jako součást 

pořadu Záhady Josefa Klímy, dne 17. září 2020 od 20:55 hodin na programu Seznam.cz 

TV, nezařadil také výpovědi klientů nadačního fondu, kteří byli s pomocí, která jim byla ze 

strany fondu poskytnuta, spokojeni.  

12-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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, 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 Záhady Josefa Klímy, resp. reportáže o Nadačním fondu Abbigail Williams, na 

programu Seznam.cz TV dne 17. září 2020 v 20:55 hodin, že věc odkládá.  

12-0-0 

22 RRTV/2020/889/rud: Lidl Česká republika v.o.s./La Lorraine - droždí/Prima 

ZOOM/12.10.2020/od 6:01:32 hodin - VYSVĚTLENÍ 

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele obchodního sdělení, Lidl Česká 

republika v.o.s., IČO 26178541, Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, týkajícím se televizní 

reklamy na pečivo dodavatele La Lorraine, premiérově odvysílané dne 12. 10. 2020 od 

6:01:32 hodin na programu Prima ZOOM, a to na základě jakých skutečností dodavatel 

La Lorraine v reklamě uvádí, že peče z českého droždí, resp. zda může zadavatel doložit, 

že je pečivo značky La Lorraine, prodávané v obchodech Lidl, vyráběné z droždí 

pocházejícího z České republiky. 



12-0-0 

- 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 

reklamy, společností Lidl Česká republika v.o.s., IČO 26178541, sídlem Nárožní 1359/11, 

158 00 Praha 5, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 

1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., respektive ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/1992 

Sb., o ochraně spotřebitele, kterého se mohl dopustit zadáním reklamy na pečivo 

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

programu Prima ZOOM, která může být nekalou obchodní praktikou, neboť obsahuje 

věcně nesprávnou a tedy nepravdivou informaci, že pekárna La Lorraine, dodávající do 

prodejen Lidl pekařské zboží, peče z českého droždí („Ano, umíme nejlepší dalamánky, 

kaiserky, bagety, croissanty, vše z české mouky a z českého droždí.“), když ve skutečnosti 

pro výrobu pečiva užívá droždí vyráběné Maďarsku a v Polsku. Uvádění této nesprávné 

informace vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak 

neučinil, tj. spotřebitel se po zhlédnutí reklamy domnívá, že pekařské výrobky 

prezentované v reklamě a nabízené v prodejnách Lidl pocházejí z českých surovin“, když 

ve skutečnosti podstatnou složkou těchto výrobků je produkt vyrobený v Polsku, 

respektive v Maďarsku. 

11-0-1 

23 RRTV/2021/13/rud: Přehled uhrazených pokut za období od 1.1. 2020 do 31.12.2020 

- Rada se seznámila s přehledem uhrazených pokut za období od 1. ledna do 31. prosince 

2020. 

12-0-0 

24 RRTV/2020/128/vhu: Dodržování zásad objektivity a vyváženosti ve zpravodajských 

a publicistických pořadech - PRIORITA 2020 

- Rada se seznámila se shrnutím k analýzám objektivity a vyváženosti publicistických 

pořadů.  

12-0-0 

25 RRTV/2021/01/kod: Rozpočet RRTV na rok 2021 a návrh SDV 2022 - 2023 

- Rada schvaluje návrh rozpočtu na rok 2021. 

12-0-0 

26 RRTV/2021/07/dol: Správní poplatky v zahraničí 

- Rada se seznámila s předloženým materiálem, který se týká správních poplatků v 

zahraničí. 

12-0-0 

 

 

Ověřovatel: Bartoš 

 

 


