
 

Zápis ze 14. zasedání 2020, konaného dne 11. 8. 2020 

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

 

1 RRTV/2020/634/bla: Schválení programu 14. zasedání 2020 

- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn 

11-0-0 

2 RRTV/2019/775/zab: Licenční řízení/RV/Písek město 3 92,2 MHz / 100 W - rozhodnutí 

- Rada uděluje Josefu Týcovi, Palackého 26, Blatná, PSČ 388 01, IČ: 03299805, podle § 

18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 

vysílačů se souborem technických parametrů Písek město 3 92,2 MHz / 100 W souřadnice 

WGS84: 14 09 15 / 49 18 13, pro program RÁDIO BLATNÁ do 10. října 2025. 

10-0-0 

3 2014/242/zab: Licenční řízení Hodonín 91,4 MHz / 500 W, Břeclav 93,2 MHz / 100 W a 

Kyjov 91,8 MHz / 100 W - rozhodnutí 

- Rada uděluje společnosti Rádio Pálava s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci 

k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických 

parametrů Břeclav 93,2 MHz / 100 W, Hodonín 91,4 MHz / 500 W a Kyjov 91,8 MHz / 100 

W pro program Rádio Jih Cimbálka na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádost 

druhého žadatele zamítá. 

10-0-1 

4 RRTV/2019/520/str: MEDIA BOHEMIA, a.s./Rádio BLANÍK/RV/prodloužení licence (sp. 

zn. 2013/720/zab/MED, č.j. STR/2098/2014 ze dne 29.4.2014) - rozhodnutí 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm. b) 

zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. 

správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 

231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem 

Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím 

Rady sp. zn. 2013/720/zab/MED, č.j. STR/2098/2014 ze dne 29.4.2014 k rozhlasovému 

vysílání programu Rádio BLANÍK prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Písek 100,2 MHz / 

0,05 kW do 10. října 2025. 

11-0-0 

5 RRTV/2020/553/zab: Route Radio s.r.o./Rádio Dálnice/RV/změna licence § 21 odst. 1 

písm. b) - Lipník nad Bečvou 90,2 MHz / 50 W na Slavíč 90,2 MHz / 50 W - změna 

stanoviště - předběžné stanovisko ČTÚ 

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací o stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých 

signálem a územního rozsahu vysílání před změnou a po změně stanoviště VKV kmitočtu 

Lipník nad Bečvou 90,2 MHz / 50 W na stanoviště Slavíč 90,2 MHz / 50 W, žadatele Route 

Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, program Rádio 

Dálnice, licence sp.zn.: 2014/257/zab a souhlasí s dokončením předmětné koordinace. 

11-0-0 

 

 



6 RRTV/2020/586/str: RadioZET, s.r.o./ZET (licence č.j. Ru/193/98 ze dne 

24.2.1998)/RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. d) - rozhodnutí 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 

písm. b), § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 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.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada 

neuděluje provozovateli RadioZET s. r. o., IČ: 256 16 803, se sídlem Wenzigova 1872/4, 

PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 

provozování rozhlasového vysílání programu ZET (licence č.j. Ru/193/98 ze dne 24. 2. 

1998) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních 

podmínek programu, neboť tato požadovaná změna by vedla k neudělení licence na 

základě veřejného slyšení. 

10-1-0 

7 RRTV/2020/611/str: MEDIA BOHEMIA, a.s./Hitrádio Černá Hora (licence Ru/135/98 ze 

dne 25. 3. 1998)/RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. b) - rozhodnutí 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 

písm. b), § 21 odst. 1 písm. b) a § 21 odst. 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.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada 

uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 

299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 

k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Černá Hora (licence Ru/135/98 ze 

dne 25. 3. 1998) podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 

územního rozsahu vysílání, konkrétně v ukončení vysílání na kmitočtech Broumov 87,6 

MHz / 50 W; Trutnov 87,6 MHz / 100 W; Náchod 87,6 MHz / 50 W; Mladá Boleslav 87,6 

MHz / 100 W a Jičín 87,6 MHz / 100 W. 

11-0-0 

8 RRTV/2020/614/hak: Srovnávací analýza programu Rock Radio, provozovatelů 

rozhlasového vysílání MEDIA BOHEMIA, a.s. a Gama Media, s.r.o. ze dne 8.7. 2020 

- Rada se seznámila se srovnávací analýzou programu Rock Radio na frekvencích 91.8 

MHz Karlovy Vary, 88.9 MHz Jihlava, provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. a 90.3 MHz 

Liberec, provozovatele Gama Media, s.r.o. v časech od 07:00 do 08:00 hodin a od 18:00 

do 19:00 hodin. 

11-0-0 

9 RRTV/2020/610/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních 

sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry/zasedání 

14/2020 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení 

odvysílaných provozovateli JUKE BOX, spol. s r. o. (program Radio Čas Rock; Ostrava 

město 99,9 MHz) dne 21. července 2020, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; 

Liberec-Vratislavice 107,4 MHz) dne 21. července 2020, RKR s.r.o. (program CLASSIC 

PRAHA; Praha 98,7 MHz) dne 21. července 2020, RADIO UNITED BROADCASTING s. 

r. o. (program COUNTRY RADIO; Plzeň 102,1 MHz) dne 21. července 2020, MEDIA 

BOHEMIA a.s. (program Rock Radio; České Budějovice 99,7 MHz) dne 21. července 2020 

a NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO JIHLAVA; Jihlava-Hosov 101,1 MHz) dne 21. 

července 2020. 

11-0-0 

 



10 RRTV/2020/612/zab: krátkodobé oprávnění 14/2020 

- Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání 

krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV 

vysílače. 

11-0-0 

11 RRTV/2020/630/blu: Různí provozovatelé / přehled doručených oznámení 14/2020 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s oznámením provozovatele 

MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, doručeným Radě dne 29. července 2020 pod č.j. 

RRTV/11026/2020-vra, spočívajícím ve výpadku vysílání programu Fajn radio, který 

proběhl od 25. do 28. července 2020 na vysílači České Budějovice 101,9 MHz / 100 W. 

11-0-0 

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

družice / řízení o udělení licence / žádost o přerušení licenčního řízení 

- 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 24. července 2020 doručené dne 27. 

července 2020 pod č.j. RRTV/11012/2020-vra, o 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 2020 z důvodu přetrvávající složité společensko-ekonomická situace, jež 

rozhodujícím způsobem ovlivňuje podnikatelské aktivity žadatele o licenci a investora 

celého projektu. 

10-0-0 

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., a podle ustanovením 

§ 64 odst. 2 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., přerušuje řízení vedené se společností BIG 

SCREEN MEDIA s.r.o., IČ 085 23 088, se sídlem Psohlavců 1696/56, Braník, 147 00 

Praha 4, o udělení licence k provozování televizního vysílání programu FANFAN šířeného 

prostřednictvím družice a kabelových systémů zahájené dne 3. března 2020, č.j. 

RRTV/3432/2020-vra, a to do 31. prosince 2020 z důvodu přetrvávající složité 

společensko-ekonomická situace, jež rozhodujícím způsobem ovlivňuje podnikatelské 

aktivity žadatele o licenci a investora celého projektu, na základě žádosti žadatele ze dne 

24. července 2020 doručené dne 27. července 2020 pod č.j. RRTV/11012/2020-vra. 

11-0-0 

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

družice / řízení o udělení licence / žádost o o přerušení licenčního řízení 

- 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 24. července 2020 doručené dne 27. 

července 2020 pod č.j. RRTV/11022/2020-vra, o 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 

2020 z důvodu přetrvávající složité společensko-ekonomická situace, jež rozhodujícím 

způsobem ovlivňuje podnikatelské aktivity žadatele o licenci a investora celého projektu. 

11-0-0 

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., a podle ustanovení 

§ 64 odst. 2 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., přerušuje řízení vedené se společností BIG 

SCREEN MEDIA s.r.o., IČ 085 23 088, se sídlem Psohlavců 1696/56, Braník, 147 00 

Praha 4, o udělení licence k provozování televizního vysílání programu ONA šířeného 

prostřednictvím družice a kabelových systémů zahájené dne 3. března 2020, č.j. 

RRTV/3433/2020-vra, a to do 31. prosince 2020 z důvodu přetrvávající složité 

společensko-ekonomická situace, jež rozhodujícím způsobem ovlivňuje podnikatelské 



aktivity žadatele o licenci a investora celého projektu, na základě žádosti žadatele ze dne 

24. července 2020 doručené dne 27. července 2020 pod č.j. RRTV/11022/2020-vra. 

11-0-0 

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

systémy a družice / řízení o udělení licence / žádost o přerušení licenčního řízení 

- 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 24. července 2020 doručené dne 27. 

července 2020 pod č.j. RRTV/11023/2020-vra, o 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 2020 z důvodu přetrvávající složité společensko-ekonomická situace, jež 

rozhodujícím způsobem ovlivňuje podnikatelské aktivity žadatele o licenci a investora 

celého projektu. 

11-0-0 

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., a podle ustanovení 

§ 64 odst. 2 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., přerušuje řízení vedené se společností BIG 

SCREEN MEDIA s.r.o., IČ 085 23 088, se sídlem Psohlavců 1696/56, Braník, 147 00 

Praha 4, o udělení licence k provozování televizního vysílání programu TOP SECRET 

šířeného prostřednictvím družice a kabelových systémů zahájené dne 3. března 2020, č.j. 

RRTV/3430/2020-vra, a to do 31. prosince 2020 z důvodu přetrvávající složité 

společensko-ekonomická situace, jež rozhodujícím způsobem ovlivňuje podnikatelské 

aktivity žadatele o licenci a investora celého projektu, na základě žádosti žadatele ze dne 

24. července 2020 doručené dne 27. července 2020 pod č.j. RRTV/11023/2020-vra. 

11-0-0 

15 RRTV/2020/621/fia: AMC Networks Central Europe s.r.o. /TV /TV Paprika /družice - 

prodloužení doby platnosti licence 

- Rada prodlužuje provozovateli, právnické osobě AMC Networks Central Europe s.r.o.,  

IČ: 271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, podle § 12 odst. 

8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, sp. zn.: 2008/1091/zem/MIN, č.j.: 

zem/6309/08, ze dne 23. září 2008,  ve znění pozdějších změn, k provozování televizního 

vysílání programu TV Paprika, šířeného prostřednictvím družice, o dobu 12 let, tzn. do 2. 

října 2032 na základě žádosti doručené dne 27. července 2020, č.j.: RRTV/11000/2020-

vra. 

11-0-0 

16 RRTV/2020/622/fia: AMC Networks Central Europe s.r.o. /TV /SPORT2 /družice - 

prodloužení doby platnosti licence 

- Rada prodlužuje provozovateli, právnické osobě AMC Networks Central Europe s.r.o.,  

IČ: 271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, podle § 12 odst. 

8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, sp. zn.: 2008/1092/zem/MIN, č.j.: 

zem/6317/08, ze dne 23. září 2008,  ve znění pozdějších změn, k provozování televizního 

vysílání programu SPORT2, šířeného prostřednictvím družice, o dobu 12 let, tzn. do 2. 

října 2032 na základě žádosti doručené dne 27. července 2020, č.j.: RRTV/11002/2020-

vra. 

11-0-0 

17 RRTV/2020/591/fia: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. /TV /Nickelodeon 

/družice /změna výčtu států - předchozí souhlas 

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

IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou 

skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn.: RRTV/2018/195/fia, č.j.: 

RRTV/7816/2018-fia, ze dne 6. března 2018, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 



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

programu Nickelodeon, šířeného prostřednictvím družice, zcela nebo převážně 

směrováno o Chorvatsko, dle žádosti ze dne 3. července 2020, č.j.: RRTV/10565/2020-

vra. 

11-0-0 

18 RRTV/2020/605/smu: Různí provozovatelé televizního a převzatého vysílání / Přehled 

doručených oznámení 

- Rada se seznámila s 5 oznámeními. 

11-0-0 

19 RRTV/2020/609/poj: Různí provozovatelé / Souhrn podání 14/2020 rozhlas 

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

RRTV/10757/2020-vac ohledně údajně neobjektivního komentáře Karla Hvížďaly v 

epizodě pořadu Názory a argumenty ze dne 13. 7. 2020 od 18:30 na ČRo. Rada pro 

rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/10861/2020-vra 

ohledně údajné nepodloženosti zprávy o Mariánském sloupu ve zpravodajství ze dne 4. 

6. 2020 od 17:00 na programu ČRo Dvojka a ohledně údajné nevyváženosti vysílání a 

propagace extrémismu ve formě feminismu v epizodě pořadu Noční Mikrofórum ze dně 

13. 7. 2020 od 22:30 s hostem Janem Müllerem na programu Český rozhlas Dvojka. Rada 

pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/10876/2020-vra 

ohledně údajné nevyváženosti komentářů na programu Český rozhlas Plus. Rada pro 

rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/10927/2020-vra 

ohledně údajného „systematické[ho] protěžování politické podpory cyklistiky ve vysílání 

ČRo a zejména na serveru iRozhlas.cz“. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se 

seznámila se stížností č. j. RRTV/11051/2020-poj ohledně údajně zavádějícího způsobu 

informování o zdravotní situaci v České republice na programu Český rozhlas Radiožurnál 

a v České televizi. 

11-0-0 

- 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 údajně neobjektivního 

komentáře Karla Hvížďaly v epizodě pořadu Názory a argumenty ze dne 13. 7. 2020 od 

18:30 na ČRo (RRTV/10757/2020-vac), že věc odkládá. 

8-1-0 

- 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 údajné 

nepodloženosti zprávy o Mariánském sloupu ve zpravodajství ze dne 4. 6. 2020 od 17:00 

na programu ČRo Dvojka (RRTV/10861/2020-vra), že věc odkládá. 

9-1-1 

- 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 údajné nevyváženosti 

vysílání a propagace extrémismu ve formě feminismu v epizodě pořadu Noční Mikrofórum 

ze dně 13. 7. 2020 od 22:30 s hostem Janem Müllerem na programu Český rozhlas Dvojka 

(RRTV/10861/2020-vra), že věc odkládá. 



9-1-0 

- 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 údajné nevyváženosti 

komentářů na programu Český rozhlas Plus (RRTV/10876/2020-vra), že věc odkládá. 

9-1-1 

- 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 

„systematické[ho] protěžování politické podpory cyklistiky ve vysílání ČRo a zejména na 

serveru iRozhlas.cz“ (RRTV/10927/2020-vra), že věc odkládá. 

7-0-0 

- 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 údajně zavádějícího 

způsobu informování o zdravotní situaci v České republice na programu Český rozhlas 

Radiožurnál a v České televizi (RRTV/11051/2020-poj), že věc odkládá. 

11-0-0 

20 RRTV/2020/629/onz: Souhrn podání AO 14/2020 (42 podání) 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k obsahu 

televizních programů doručenými od 26. března do 8. dubna 2020: FTV Prima, spol. s r.o. 

/ Prima COOL - Fakjů pane učiteli 2, 11. 7. 2020 od 20:07 hod; Skylink 7 - Okamžik zkratu, 

17. 7. 2020 od 21:00 hod; Česká televize / ČT1 - Bába z ledu, 19. 7. 2020 od 20:12 hod 

(2 podání); TV Nova s.r.o. / Nova Cinema - Zbožňuju prachy!, 18. 7. 2020 od 10:57 hod; 

Barrandov Televizní Studio a.s. / BARRANDOV KRIMI - Klenot TV - kosmetika K‘Derm, 

16. 7. 2020 od 0:11 hod, 17. 7. 2020 od 0:38 hod; Barrandov Televizní Studio a.s. / 

Televize Barrandov - Rychlá hra, 10. 7. 2020 od 11:08 hod; Česká televize / ČT24 - Otázky 

Václava Moravce, 12. 7. 2020 od 12:00 hod (2 podání); Česká televize / ČT24 - Polské 

prezidentské volby, 12. 7. 2020 od 20:28 hod (4 podání); Česká televize / ČT24 - Otázky 

Václava Moravce, 21. 6. 2020 od 13:05 hod; Televizní reklama na prezervativy Durex 

Invisible; Česká televize - vysílání věnované výročí bitvy na Vítkově; Česká televize / ČT1 

- Události - Nehody na železnici (rozhovor s ministrem dopravy), 15. 7. 2020 od 19:10 hod 

(2 podání); Česká televize - neobjektivita a nevyváženost vysílání; Česká televize / ČT24 

- Události, komentáře - Mimořádná série vlakových nehod (rozhovor s ministrem dopravy), 

15. 7. 2020 od 22:06 hod (10 podání); Česká televize / ČT2 - UčíTelka, 16. 3. 2020 od 

9:00 hod; Česká televize / ČT24 - Interview ČT24, 14. 7. 2020 od 18:28 hod; Česká 

televize / ČT24 - Interview ČT24, 14. 7. 2020 od 18:28 hod, 15. 7. 2020 od 18:26 hod, 16. 

7. 2020 od 18:27 hod, 17. 7. 2020 od 18:28 hod, Události, komentáře - Mimořádná série 

vlakových nehod (rozhovor s ministrem dopravy), 15. 7. 2020 od 22:06 hod; Česká televize 

- neobjektivní a zavádějící zpravodajství o Covid-19; Česká televize / ČT1 - Události - 

informování o počtu nemocných, 23. 7. 2020 od 19:00 hod; AMC Networks Central Europe 

s.r.o. / Film Mania - A préda (The Prey), 28. 6. 2020 od 16:30 hod; Česká televize / ČT24 

- Interview ČT24, 26. 7. 2020 od 18:28 hod; Všichni provozovatelé - scény zobrazující 

lékařská vyšetření; Česká televize / ČT24 - Studio ČT24 - Zvládání epidemie covidu-19 

(rozhovor s komentátorem Kamberským), 28. 7. 2020 od 10:53 hod; TV Nova s.r.o. / 

nova.cz (VOYO) - Ulice (3859); Česká televize - koprodukce filmu V síti. 



11-0-0 

- 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, zda označil epizody seriálu Family Guy odvysílané dne 12. května 2020 od 

13:21, 17:45, 18:11 a 18:36 hodin na programu Comedy Central Hungary symbolem 

věkové klasifikace, a pokud ano, podle jakých kritérií byla konkrétní věková klasifikace 

pořadům přiřazena. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení 

této výzvy. 

11-0-0 

- 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 FTV Prima spol. s r.o., IČ: 48115908, 

sídlem: Na žertvách 132/24, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 32 

odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 11. července 2020 

od 20:07 hodin na programu Prima COOL odvysílal snímek Fakjů pane učiteli 2, který 

obsahoval vulgarismy či nadávky „debil“ (0:04:04 hodin od začátku záznamu), „voser“ 

(0:04:25), „kurva fix“ (0:14:45), „kurva“ (0:39:46, 1:06:36), „vole“ (0:40:18, 0:44:30, 

1:08:27, 1:13:52, 1:18:50, 1:51:37), „píči“ (0:41:24, opakovaně 0:41:41), „kokot“ (0:46:49), 

„čůzy“ (0:50:27), „zasranej“ (0:52:54), „zajebaný“ (1:02:03), „se poser, vole“ (1:02:07), 

„nasereš“ (1:03:02), „sráčů“ (1:04:05), „kretén“ (0:48:21, 1:05:31, 1:41:15, 1:47:14), „do 

hajzlu“ (1:05:52, 1:20:49, 1:54:10), „zmrdi“ (1:07:37), „posral“ (1:08:16), „vyjebávat“ 

(1:10:10), „spratci zasraný“ (1:11:05), „zkurvysyn“ (1:25:31), „posraný“ (1:36:45), „šukat“ 

(1:39:22), „dement“ (1:41:40), „srát“ (1:44:25) a jiné, 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. 

11-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání konstatuje, že odvysíláním filmu Okamžik zkratu 

dne 20. července 2020 od 14:40 hodin na programu Skylink 7 došlo k porušení ustanovení 

§ 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které zakazuje zařazovat do vysílání v době 

od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, 

psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, jelikož pořad obsahoval značně brutální 

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

stavy úzkosti, sexuální scény, které mohou způsobit deformovanou představu o sexu a 

navazování a udržování intimních vztahů, a dále scény zobrazující užívání a prodej drog 

mladými lidmi, kteří se na základě toho dopouštěli morálně odsouzeníhodných činů, jako 

je znásilnění, surové útoky apod. Přítomné scény mohly ohrozit psychický vývoj dětí a 

mladistvých, kteří se u obrazovek v odpoledních hodinách mohli nacházet. 

11-0-0 

- 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 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. července 2020 od 20:12 hodin na 

programu ČT1 odvysílal film Bába z ledu, který obsahoval vulgarismy či nadávky „píča“ 



(00:10:36, 00:10:47, 00:10:49, 00:10:51, 00:10:53 hod od začátku záznamu), „neser“ 

(00:36:58), „sračkách“ (00:38:33), „hovno“ (00:39:28), „nasrat“ (00:39:31), „sráč“ 

(00:49:49), „ty vole“ (00:53:23, 00:53:27), „pičusové“ (00:55:38), „pičusům“ (00:55:42), 

„pičus“ (00:55:54, 00:55:59), „do prdele“ (00:58:20), „parchanti zatracení“ (01:00:17), 

„vyser se na to“ (01:03:55), „posral“ (01:19:08) aj., 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. 

11-0-0 

- 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 TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, sídlem: 

Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 

písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 18. července 2020 od 

10:57 hodin na programu Nova Cinema odvysílal film Zbožňuju prachy!, který obsahoval 

vulgarismy či nadávky „debil“ (0:13:36 hodin od začátku záznamu); „ty jsi píchal“ (0:13:42), 

„šukali jste“ (0:13:47), „šuká“ (0:14:16), „idiot“ (0:14:20, 0:39:26), „prdele“ (0:15:22, 

1:22:25), „kokot“ (0:35:09), „do hajzlu“ (0:37:39, 1:08:03), „zašukáme si“ (0:42:52), „kurva“ 

(1:07:57, 1:13:51), „seru na to“ (1:08:42, 1:34:21) 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. 

10-0-0 

- 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 

obchodního sdělení, společností Emporia Style Kft., IČO: 01-09-170422, se sídlem 1012 

Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z 

moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se 

mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Klenot TV vysílaného ve dnech 

16. července 2020 od 0:11 hodin a 17. července 2020 od 0:38 hodin na programu 

BARRANDOV KRIMI, který může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního 

předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

respektive klamavým konáním podle § 5 odst. 1) tohoto zákona. V oba dny byly odvysílány 

téměř totožné teleshoppingové bloky, nabízející kosmetiku K‘Derm, přičemž oba byly 

prezentovány jako živý a premiérový přenos. Diváci mohli na základě prezentovaných 

informací přistoupit k nákupu kosmetiky, a učinit tak unáhlené obchodní sdělení, které by 

jinak neučinili. 16. 7. byli klamáni slovy o tom, že inzerované produkty nebudou jen tak k 

dispozici, 17. 7. byli klamáni nepravdivými označeními „živě“ a „premiéra“, a klesajícím 

počtem kusů, k jejichž prodeji ve skutečnosti v přímém přenosu nedocházelo. Mohlo se 

tedy jednat o nekalou obchodní praktiku, jelikož obsahovala věcně nesprávné informace 

a byla tedy nepravdivá. 

10-0-1 

- 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 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 Bitva u Kurska, dne 31. května 2020 

ve 15:35 hodin na programu CS History, že věc odkládá. 

8-1-1 

- 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 Rychlá hra na programu Televize Barrandov, 10. 7. 2020 od 11:08 

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 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, 12. 7. 

2020 od 12:00 hodin na programu ČT24, že věc odkládá. 

7-2-2 

- 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 Polské prezidentské volby, dne 12. 

7. 2020 od 20:28 hodin na programu ČT24, že věc odkládá. 

8-1-1 

- 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 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, 21. 6. 

2020 od 13:05 hodin na programu ČT24, že věc odkládá. 

8-0-3 

- 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 kondomy Durex Invisible, 10. 7. 2020 v 23:26:31 hod na programu NOVA, 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 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 nevysíláním pořadů s tematikou husitství a bitvy na 

Vítkově na programech České televize, 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 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 ministrem dopravy Karlem 

Havlíčkem v pořadu Události, 15. 7. 2020 od 19:10 hodin na programu ČT1, 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 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 údajně neobjektivních a nevyvážených 

pořadů na programech České televize, že věc odkládá. 

10-0-1 

- 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 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 ministrem dopravy v pořadu 

Události, komentáře, 15. 7. 2020 od 22:06 hodin na programu ČT24, že věc odkládá. 

9-0-2 

- 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 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 UčíTelka, 16. 3. 2020 od 9:00 hodin 

na programu ČT2, že věc odkládá. 

10-0-1 

- 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 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 Interview ČT24, dne 14. 7. 2020 od 

18:28 hodin na programu ČT24, že věc odkládá. 

10-0-1 

- 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 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 Interview ČT24, dne 14. 7. 2020 od 



18:28 hodin, 15. 7. 2020 od 18:26 hodin, 16. 7. 2020 od 18:27 hodin, 17. 7. 2020 od 18:28 

hodin, a rozhovoru s ministrem dopravy v pořadu Události, komentáře, 15. 7. 2020 od 

22:06 hodin na programu ČT24, že věc odkládá. 

8-2-1 

- 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 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 údajně neobjektivního a zavádějícího 

zpravodajství o Covid-19 na programech České televize, 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 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 informováním o počtu nemocných v pořadu Události, dne 

23. 7. 2020 od 19:00 hodin na programu ČT1, že věc odkládá. 

10-1-0 

- 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 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 záběrů lékařských vyšetření v televizním 

vysílání, že věc odkládá. 

7-0-0 

- 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 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 Petrem Kamberským v pořadu 

Studio ČT24, dne 28. 7. 2020 od 10:53 hodin na programu ČT24, že věc odkládá. 

9-0-0 

- 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 Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: 

Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 

Sb., neboť se odvysíláním pořadu Interview ČT24, dne 26. července 2020 od 18:28 hodin 

na programu ČT24, dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-

publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v 

celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, 

popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k 

jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě. Hostem pořadu byl 

hudebník Rudy Linka, který v souvislosti s plánovanou demonstrací na Staroměstském 

náměstí mj. uvedl, že „někdy není dobrý jenom demonstrovat, někdy je dobrý i zapálit 

auto“. Moderátorka na jeho slova nijak nereagovala, a nesehrála tak roli kvalifikovaného 



oponenta. Divákům byl prezentován pouze jediný názor. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 

7 dní ode dne doručení upozornění. 

    11-0-0 

21 RRTV/2020/618/nej: Analýza kontinuálního záznamu vysílání programu Televize 

Barrandov v časovém úseku ze dne 29. 6. 2020 od 10:00 do 22:00 

- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Televize 

Barrandov provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. ze dne 29. 6. 2018, časového 

úseku od 10:00 do 22:00 hodin.   

11-0-0 

22 RRTV/2020/617/hli: ANALÝZA OBCHODNÍCH SDĚLENÍ – DUBEN 2020 

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

11-0-0 

23 RRTV/2020/391/kus: MWE Networks International s.r.o. - mediální gramotnost 2019 - 

zahájení řízení o přestupku 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se 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 v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o 

přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“), rozhodla zahájit s 

provozovatelem MWE Networks International s.r.o., IČ: 07334800, sídlem Krakovská,  

č.o.7,  č.p.1392, Nové Město, Praha, 11000, řízení o přestupku z moci úřední pro možné 

porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl informace 

o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2019, čímž porušil 

povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu 

její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto informace neposkytl ani 

v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného upozornění na porušení zákona. 

11-0-0 

24 RRTV/2020/527/rud: Emporia Style s.r.o./KLENOT TV/Blaupunkt/28.4.2020/od 14:42 

hodin - ZAHÁJENÍ 

- 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 společností Emporia Style s.r.o., 

IČ: 08122458, se sídlem: Palackého 70, 252 29 Dobřichovice (dále obviněný), jakožto 

šiřitelem obchodního sdělení / teleshoppingu s přímou nabídkou mobilního telefonu 

Blaupunkt, odvysílaného dne 28. dubna 2020 od 14:42 hodin na programu KLENOT TV, 

řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 7a odst. 4 zákona č. 

40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že na výzvu Rady nesdělil ve stanovené lhůtě 

údaje o osobě zadavatele a zpracovatele reklamy, respektive teleshoppingu, a údaje o 

osobě, která u něj šíření reklamy objednala.  

11-0-0 

 

25 RRTV/2020/389/rud: 4Life Direct Insurance Services s.r.o./4LIFEDIRECT - Jistota pro 

mé blízké/KINO BARRANDOV/18.12.2019/od 10:38:16 hodin - ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), jakožto ústřední správní úřad 

na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 

a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 



znění platných předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.) a podle ustanovení § 86 odst. 1 

písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 

11. srpna 2020 toto usnesení: Rada zastavuje se společností  4Life Direct Insurance 

Services s.r.o., IČ 03384268, sídlem Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, řízení o 

přestupku vedené pro možné porušení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., čehož se mohl 

dopustit zadáním reklamního spotu „4LIFEDIRECT -  Jistota pro mé blízké“, odvysílaného 

dne 18. prosince 2019 v čase 10:38:16 hodin na programu KINO BARRANDOV, neboť 

skutek nespáchal obviněný. 

11-0-0 

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

§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 

468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných 

předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 

250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) 

rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností 4Life Direct Insturance 

Services s.r.o., sídlem 811 08 Bratislava - mestská časť Stare Město, Dunajská 8, 

Slovenská republika, reg. č. 47894288, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Okresným súdom Bratislava, oddíl: Sro, vložka číslo 100512/B, řízení o přestupku pro 

možné porušení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., čehož se mohla dopustit zadáním 

reklamního spotu „4LIFEDIRECT - Jistota pro mé blízké“, odvysílaného dne 18. prosince 

2019 v čase 10:38:16 hodin na programu KINO BARRANDOV, který může být v rozporu 

s dobrými mravy, neboť nepřípustně využívá motiv strachu, a to tím, že prostřednictvím 

dojemného příběhu, kdy muž - živitel rodiny náhle umírá a jeho partnerka a dcera jsou, 

pouze díky sjednanému životnímu pojištění Jistota pro mé blízké, schopny udržet si 

dosavadní životní standard, vyvolává pocit strachu a obav, že taková situace nastane a 

spotřebitel, pokud propagovaný finanční produkt nesjedná, po sobě zanechá své nejbližší 

bez jakéhokoli finančního zajištění („Všechno to začalo mnou a Honzou. Pak na svět přišla 

naše milovaná Eliška. Pár let na to jsme zde s Eliškou zůstaly samy. Život se někdy 

neubírá tak, jak chceme. Naštěstí Honza byl připraven i na nečekané. Eliška i já si tak 

nemusíme dělat starosti s výdaji, které nám vznikly. Forlajf direkt zde byl pro nás, a my 

jsme si tak mohly udržet náš životní standard.“, „Nejkrásnější věc na životě je to, že jde 

dál. Životní pojištění je důležité.“). Tento dojem je navíc umocněn závěrečným apelem 

„Nečekejte a zavolejte ještě nyní. Udělejte to pro sebe, udělejte to pro svou rodinu“. 

Spotřebitel je tak přesvědčován o tom, že jedině sjednáním životního pojištění Jistota pro 

mé blízké svou rodinu v případě své smrti adekvátně zabezpečí, dále je utvrzován o 

důležitosti tohoto kroku a zároveň ubezpečován, že to vlastně dělá pro sebe a pro svou 

rodinu. Reklama vyvolává ve spotřebiteli účelné obavy a strach a může jej proto vést k 

emocionálnímu obchodnímu rozhodnutí, které by jinak možná neučinil. 

9-0-0 

26 RRTV/2020/195/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Moje zprávy, 

reportáž "Další plýtvání"/22.1.2020/od 19:25 hodin - ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU 

- 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 a podle ustanovení § 86 

odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

vydala dne 11. srpna 2020 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Barrandov 

Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, 

řízení o přestupku vedené pro porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., 

jehož se dopustil odvysíláním pořadu Moje zprávy, respektive reportáže s názvem „Další 

plýtvání“ dne 22. ledna 2020 v čase od 19:25 hodin na programu Televize Barrandov, 

neboť nebyla splněna podmínka předchozího typově obdobného upozornění na porušení 

zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 



10-0-0 

- 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 (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele 

Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, 

PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se 

dopustil odvysíláním pořadu Moje zprávy dne 22. ledna 2020 v čase od 19:25 hodin na 

programu Televize Barrandov, respektive reportáže s názvem „Další plýtvání“, kdy poskytl 

divákům nedostatečné a nepřesné informace o zakázce Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových na provoz Centrálního registru administrativních budov a celkově o 

financování tohoto systému, na jejichž základě si divák nemohl na téma příspěvku 

svobodně vytvořit vlastní názor korespondující s realitou. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 

7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

10-1-0 

27 RRTV/2020/251/rud: Provident Financial s.r.o./NOVA/reklama Provident - 

renta/11.11.2019/11:24:27 hodin - ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), jakožto ústřední správní úřad 

na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 

a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 

znění platných předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.) a podle ustanovení § 86 odst. 1 

písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 

11. srpna 2020 toto usnesení: Rada zastavuje se zadavatelem reklamy, Provident 

Financial s.r.o., IČ 25621351, sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, řízení o 

přestupku vedené pro možné porušení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., čehož se mohl 

dopustit zadáním reklamního spotu „Provident renta“, odvysílaného dne 11. listopadu 

2019 v čase 11:24:27 hodin na programu, neboť skutek, o němž se vede řízení, se nestal. 

8-0-0 

28 RRTV/2019/800/kus: Emporia Style Kft. - KINO BARRANDOV - Klenot TV 9.7.2019 - 

srovnání cen - zastavení řízení o přestupku 

- 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 a podle ustanovení § 86 

odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

vydala dne 11. srpna 2020 toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku vedené se 

zadavatelem obchodního sdělení, společností Emporia Style Kft., IČO: 01-09-170422, se 

sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41, pro porušení ustanovení § 

2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, 

respektive teleshoppingu Klenot TV odvysílaného dne 9. 7. 2019 ve 12:41 hodin na 

programu KINO BARRANDOV a který mohl být nekalou obchodní praktikou podle 

zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., 

o ochraně spotřebitele, neboť skutek, o němž se vede řízení, se nestal.  

7-0-0 

29 RRTV/2020/69/had: Zahájení – Plzeňský Prazdroj, a. s./„Pivo Excelent“/O 

(„Óčko“)/17.9. 2019/v čase 7:53:46 hodin/možné porušení § 4 písm. b) zákona č. 40/1995 

Sb. 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v souladu s § 51 odst. 3 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, zamítá návrh obviněného - společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., IČ 

45357366, sídlem U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, na provedení 

dokazování ve věci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2020/69/had. 

10-0-1 



30 RRTV/2020/530/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1/Reportéři ČT, reportáž Vítězové a 

poražení/27.4.2020/od 21:05 hodin - VYSVĚTLENÍ 

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

00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, k obsahu reportáže Vítězové a 

poražení, která byla součástí pořadu Reportéři ČT odvysílaného dne 27. dubna 2020 od 

21:05 hodin na programu ČT1, a sice ke spojení prvního tématu reportáže - tématu 

rozsudku MS v Praze, kterým zrušil některá koronavirová opatření Ministerstva 

zdravotnictví s druhým tématem - tématem uzdravených a zemřelých v souvislosti s 

koronavirovou epidemií, respektive s vysvětlením, na základě jakých věcných souvislostí 

uvedená témata spojil do jedné reportáže. 

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 Vítězové a poražení, která byla součástí pořadu 

Reportéři ČR vysílaného dne 27. dubna 2020 od 21:05 hodin na programu ČT1, že věc 

odkládá. 

11-0-0 

31 RRTV/2020/526/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1/Události, reportáž "Návštěvy v 

nemocnicích"/4.5.2020/od 19:00 hodin - VYSVĚTLENÍ 

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 

00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, k obsahu tvrzení 

redaktorky „Jenže ani to podle paní Kateřiny nemocnice nechce dovolit.“ v reportáži 

Návštěvy v nemocnicích, která byla součástí pořadu Události vysílaného 4. května 2020 

od 19:00 hodin na programu ČT1, vyjadřujícího, že v případě uvedeném v reportáži 

neumožní nemocnice přítomnost matky u dítěte po operaci, respektive s vysvětlením, na 

základě jakých zdrojů nebo faktů bylo tvrzení redaktorky do reportáže zařazeno. 

11-0-0 

- 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 vysílání Česká televize, IČ: 00027383, 

sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 

231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Události na programu ČT1 dne 4. 

května 2020 od 19:00 hod., respektive reportáže s názvem „Návštěvy v nemocnicích“, kde 

informoval o tom, že Fakultní nemocnice v Motole odmítá povolit ženě přítomnost na JIP 

po operaci jejího syna (uvádí, že „Jenže ani to podle paní Kateřiny nemocnice nechce 

dovolit.“), když ve skutečnosti měl provozovatel již dva dny před odvysíláním reportáže k 

dispozici oficiální vyjádření nemocnice, že návštěvu matce povolí. Provozovatel se tak 

dopustil porušení zásad objektivity a vyváženosti, jelikož věcná správnost je jejich 

základním předpokladem. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 

upozornění. 

10-0-0 

32 RRTV/2020/561/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1/Reportéři ČT, reportáž Nevyléčená 

nemoc/25.5.2020/od 21:55 hodin - VYSVĚTLENÍ 

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

00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, k obsahu reportáže s názvem 

Nevyléčená nemoc odvysílané v rámci pořadu Reportéři ČT na programu ČT1 dne 25. 

května 2020 od 21:55 hodin. 



9-0-1 

- 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 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 Reportéři ČT, respektive reportáže 

s názvem Nevyléčená nemoc, na programu ČT1 dne 25. května 2020 od 21:55 hodin, že 

věc odkládá. 

9-0-1 

33 RRTV/2020/388/rud: Mediashop Holding GmbH/Media Shop VibroSculpt/Televize 

Barrandov/11.3.2020/od 9:35 hodin - VYSVĚTLENÍ 

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele reklamy, respektive 

teleshoppingového bloku, společnost Mediashop GmbH, sídlem Schwarzottstrasse 2a, 

Neunkirchen 2620, Rakousko, k obsahu teleshoppingu s nabídkou produktu Media Shop 

VibroSculpt odvysílaného dne 11. března 2020 od 9:35 hodin na programu Televize 

Barrandov. 

11-0-0 

- 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 s nabídkou produktu Media Shop VibroSculpt dne 11. března 2020 od 9:35 

hodin na programu Televize Barrandov, že věc odkládá. 

11-0-0 

34 RRTV/2020/572/kus: Obec Kamýk nad Vltavou - Informační TV - 23. a 24. 2. 2020 - 

aktualizace smyčky - vysvětlení 

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Obec Kamýk nad Vltavou, IČ 

00242411, sídlem Kamýk nad Vltavou 69, PSČ 262 63, jak často reálně dochází k 

aktualizaci vysílané smyčky programu Informační TV obce Kamýk nad Vltavou. 

11-0-0 

35 RRTV/2020/524/kus: MTV NETWORKS s.r.o. - MTV Hungary - 28.11.2019 - délka 

vysílání - vysvětlení 

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ViacomCBS Networks 

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

Praha 10, k vysílání programu MTV Hungary dne 28. listopadu 2019, resp. k pořadu 

Catfish: the tv show ve 21:00 hodin a informaci o následujícím pořadu, Ex On The Beach 

od 22:00 hodin.  

11-0-0 

36 RRTV/2020/566/kus: Telemedia Interactv Production Home Limited - BARRANDOV 

KRIMI - Klenot TV - 19.05.2020 - nepřepojení do studia - vysvětlení 

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti TELEMEDIA INTERACTV 

PRODUCTION HOME LIMITED, se sídlem v Arch. Makarios III, 195 Neocleous House, 

P.C. 3030 Limassol, Kypr, č. registrace společnosti: HE 144566, DIČ CY 10147566V, k 

obsahu stížnosti na teleshopping Klenot TV, odvysílaný dne 19. 5. 2020 od 23:50 hodin 

na programu BARRANDOV KRIMI, spočívající v tvrzení diváka, že nebyl přepojen do 

studia, ačkoli k tomu splnil všechny podmínky, a nikdo jiný v danou dobu rovněž přepojen 

nebyl. Stížnost se týká poslední ze soutěží odvysílaných v rámci pořadu v čase 00:25 - 



02:51 hod. dne 20. 5. 2020, kdy se stěžovatel podle svého tvrzení prokazatelně snažil 

dovolat do studia a zodpovědět soutěžní otázku. 

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 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 Klenot TV dne 19. 5. 2020 

od 23:50 hodin na programu BARRANDOV KRIMI, že věc odkládá. 

11-0-0 

37 2016/243/had/UNI: UNILEVER ČR, spol. s r.o./ Flora - GOLD jemná máslová 

příchuť/Prima/1.9.2015/7:40:58 hodin/možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 

40/1995 Sb./nekalá obchodní praktika 

- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 3 A 13/2017 ze dne 22. 

června 2020, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 8. 11. 2016, č. j. 

RRTV/3395/2016 had, sp. zn. 2016/243/had/UNI, jímž byla uložena pokuta ve výši 100 

000 Kč zadavateli reklamy Unilever ČR, spol. s r.o. pro porušení ustanovení § 2 odst. 1 

písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil zadáním reklamy Flora  GOLD jemná 

máslová příchuť, premiéra odvysílání dne 1. 9. 2015 v 7:40:58 hodin na programu Prima. 

10-0-0 

 

 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada), jakožto ústřední správní úřad 

na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 

a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 

znění platných předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 86 odst. 

1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala 

dne 11. srpna 2020 toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným 

zadavatelem obchodního sdělení s motivem Flora GOLD jemná máslová příchuť, 

premiéra odvysílání dne 1. 9. 2015 v 7:40:58 hodin na programu Prima, společností 

UNILEVER ČR, spol. s r.o., IČ: 18627781, se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 

186 00 Praha 8, vedené pro možné porušení 2 odst. 1 písm. b) zákona  č. 40/1995 Sb., 

podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 634/1992 

Sb., ve znění zákona platném v době odvysílání, neboť odpovědnost za přestupek zanikla. 

11-0-0 

- Rada bere zpět kasační stížnost podanou proti rozhodnutí Městského soudu Praze č. j. 

3 A 13/2017 ze dne 22. června 2020, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 8. 11. 

2016, čj. RRTV/3395/2016-had, sp. zn. 2016/243/had/UNI. 

11-0-0 

38 RRTV/2019/441/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Moje zprávy, 

reportáže JCDecaux/25.3.2019 od 20:00 hodin, 3.4.2019 od 19:25 hodin - USNESENÍ MS 

- Rada se seznámila s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. července 2020, č.j. 

14A 36/2020, kterým byla zamítnuta žádost provozovatele Barrandov Televizní Studio 

a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, o prominutí 

zmeškání lhůty k zaplacení soudního poplatku ve věci žaloby proti rozhodnutí Rady ze 

dne 17. prosince 2019, sp.zn. RRTV/2019/441/rud, č.j. RRTV/410/2020-rud, kterým mu 

byla uložena pokuta ve výši 200 000 Kč za porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 

231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Moje zprávy ve dnech 25. března 



2019 od 20:00 hodin a 3. dubna 2019 od 19:25 hodin na programu Televize Barrandov, 

resp. částí věnovaných společnosti JCDecaux. 

11-0-0 

39 RRTV/2020/481/rud: Alpiq Retail CZ s.r.o./nejsemfosil.cz/Prima/14.4.2020/od 10:14:54 

hodin - ŽÁDOST O INFORMACE 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.) rozhodla v souladu s ustanovením 

§ 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., ve věci žádosti společnosti Alpiq Retail CZ 

s.r.o., sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00, Praha 1, IČO 08183929, o 

„poskytnutí detailu stížnosti a informaci o subjektu, který stížnost v souvislosti s reklamou 

Alpiq - nejsemfosil.cz, podal“, že žádost odkládá. 

10-0-0 

40 RRTV/2020/619/had: Novela zákona o ochraně spotřebitele z pohledu činnosti Rady. 

- Rada se seznámila s novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

11-0-0 

41 RRTV/2020/144/vra: Přehled odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb. 

- Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb. 

11-0-0 

 

Ověřovatel: Malach 

 


