Tisková zpráva z 5. zasedání 2017, konaného dne 7. 3. 2017

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 5. zasedání
projednala 57 bodů programu. Vyhodnotila 28 stížností diváků a posluchačů, vydala
čtyři upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení dvou správních řízení.
Rada na svém 5. zasedání uložila dvě pokuty. 1. zadavateli reklamy, společnosti
OKAY s.r.o., pokutu ve výši 5 000,- Kč, neboť zadáním reklamy na slevovou akci
společnosti OKAY s.r.o., která byla odvysílána mj. dne 8. července v čase 9:59:19
hodin na programu RÁDIO IMPULS (Zlín 102,3 MHz / 10 kW), se dopustil porušení §
2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, který zakazuje reklamu,
která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního právního předpisu (zákon č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), neboť reklama je způsobilá podstatně narušit
ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo který je jejímu působení
vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě. 2. společnosti Magical roof s.r.o.,
pořádkovou pokutu ve výši 5 000,- Kč, neboť tato společnost bezdůvodně odepřela
podat Radě vysvětlení, jakým způsobem naplňuje ve vysílání programu JOJ Family
programovou strukturu, která je součástí licenčních podmínek programu, konkrétně
zda do pondělního vysílání zahrnuje zpravodajské pořady Noviny ve 12 (od 12.00
hod.), Noviny v 17 (od 17.00 hod.) a dále Publicistika (od 17.30 hod.), a to s ohledem
na skutečnost, že monitoring vysílání programu JOJ Family ze dne 14. 11. 2016 od
10.00 hod. do 22.00 hod. tyto pořady nezaznamenal.
Rada udělila licenci společnosti PROVIZI spol. s r.o. k provozování místního
televizního vysílání programu regionální televize Ústecko šířeného prostřednictvím
kabelových systémů.
Zaevidovala jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 144 zapsaných poskytovatelů těchto
služeb).
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodloužila provozovateli
Rádio Pálava s.r.o., IČ: 26230780, se sídlem Brněnská 3163/38, 69501 Hodonín, dobu
platnosti licence sp. zn. 2008/1043/CUN udělené rozhodnutím Rady ze dne 7. prosince
2010 k rozhlasovému vysílání programu RÁDIO JIH prostřednictvím vysílačů na
kmitočtu Brno-Kohoutovice 105,1 MHz / 0,5 kW do 10. října 2025.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) a 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: I. Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli RadioZET s. r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872,
120 00 Praha- Nové Město, IČ: 256 16 803, souhlas se změnou skutečností uvedených
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím
vysílačů programu ZET (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/193/98 ze dne 24. 2.
1998), spočívající ve vypuštění všech odkazů na bloky „BBC WS v angličtině" a „v
českém jazyce" z programového a vysílacího schématu a přidání nové licenční
podmínky „vysílání BBC WS v angličtině bude minimálně v úhrnném rozsahu 8 hodin
denně", neboť tato požadovaná změna by nevedla k neudělení licence na základě
veřejného slyšení. II. Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č.
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231/2001 Sb. neuděluje provozovateli RadioZET s. r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872,
120 00 Praha- Nové Město, IČ: 256 16 803, souhlas se změnou skutečností uvedených
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím
vysílačů programu ZET (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/193/98 ze dne 24. 2.
1998), spočívající v nahrazení licenční podmínky „V rámci vysílání (bloků) v českém
jazyce musí časový rozsah vysílaného zpravodajství, publicistiky, vzdělávání, sportu a
zábavy ve svém souhrnu převažovat nad celkovým rozsahem vysílané hudby.“ licenční
podmínkou „V rámci denního (24 hod) vysíláni musí časový rozsah vysílaného
zpravodajství, publicistiky, vzdělávání a sportu tvořit alespoň 35% celkového rozsahu
vysílaní.“, neboť tato požadovaná změna by vedla k neudělení licence na základě
veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří nedílnou součást
tohoto rozhodnutí.
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 8a odst. 2
písm. d) a podle § 8a odst. 6 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a v
souladu s ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, uložila účastníku
řízení, společnosti OKAY s.r.o., IČ: 60719257, se sídlem Kšírova 676/259, 619 00 Brno,
pokutu ve výši 5 000,- Kč, neboť zadáním reklamy na slevovou akci společnosti OKAY
s.r.o., která byla odvysílána mj. dne 8. července v čase 9:59:19 hodin na programu
RÁDIO IMPULS (Zlín 102,3 MHz / 10 kW), se dopustil porušení § 2 odst. 1 písm. b)
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, který zakazuje reklamu, která je nekalou
obchodní praktikou podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele), neboť reklama je způsobilá podstatně narušit ekonomické
chování spotřebitele, kterému je určena, nebo který je jejímu působení vystaven, ve
vztahu k výrobku nebo službě, a to uvedením tvrzení „V OKAY máme ve čtvrtek a pátek
slevu deset procent na veškeré elektro. Opravdu veškeré elektro. To je bomba. Akce
platí na všech prodejnách OKAY a e-shopu okay.cz.“ Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní
ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený
u České národní banky, variabilní symbol 20161014. Účastníku řízení, se podle
ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu ukládá povinnost nahradit náklady řízení
paušální částkou, která podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. činí 1 000,- Kč.
Náhrada nákladů řízení je splatná do 5 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na
účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol
20161014.
- Rada se seznámila s analýzou úseků vysílání programů provozovatele Český rozhlas,
konkrétně vydání pořadu „Názory a argumenty“, který byl na programu ČRo Plus
vysílán dne 3. ledna 2017 v čase 18:33:23 - 18:39:56 hodin, vydání pořadu „Pro a proti“,
který byl na programu ČRo Plus vysílán dne 10. ledna 2017 v čase 9:34:07 - 9:59:50
hodin, vydání pořadu „Názory a argumenty“, který byl na programu ČRo Plus vysílán
dne 6. února 2017 v čase 18:41:27 - 18:44:58 hodin a vydání pořadu „Názory a
argumenty“, který byl na programu ČRo Plus vysílán dne 8. února 2017 v čase 18:48:48
- 18:52:44 hodin a dále v pořadu „Jak to vidí“, který byl vysílán na programu ČRo
Dvojka dne 9. ledna 2017 v čase 8:30:39 - 8:57:05 hodin, a shledala, že provozovatel
se v nich nedopustil porušení zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a
televizního vysílání.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
RADIO ZLÍN, spol. s r.o. (program Radio Zlín; Zlín 91,7 MHz), LONDA spol. s r.o.
(program RÁDIO IMPULS; Plzeň 91,4 MHz), RTV Cheb, k. s. (program RÁDIO
EGRENSIS; Karlovy Vary 88,3 MHz), MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK;
Pardubice 93,9 MHz), Rádio Student, s.r.o. (program Free Rádio; Brno-Kohoutovice
107,0 MHz) a Gama media s.r.o. (program Rock Radio; Ústí nad Labem-Stříbrníky 90,2
MHz).
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TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila společnosti PROVIZI spol. s r.o., IČO: 25416952, se sídlem Litoměřice,
Škrétova 1961/2, PSČ 41201, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na dobu 12
let; název (označení) programu: regionálnítelevize Ústecko; základní programová
specifikace: zpravodajsko-informační televizní program věnující se dění v Ústeckém
kraji; územní rozsah vysílání: k. ú. Chomutov I, Chomutov II, Žatec a Louny; časový
rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: český; v rozsahu dle žádosti č.j.
RRTV/3409/2017-vra, doručené dne 10. února 2017, ve znění pozdějších doplnění.
- Rada dle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., odňala provozovateli
Saavedramedia spol. s r.o., IČ 014 42 473, se sídlem Bořivojova 1073/42, Žižkov,
130 00 Praha 3, licenci č.j. zem/4763/2013, spis. zn.: 2013/442/zem/Saa, ze dne
5. listopadu 2013, k provozování televizního vysílání programu TV Regina šířeného
prostřednictvím družice, neboť provozovatel po zahájení vysílání v průběhu
kalendářního roku nevysílal déle než 30 dnů.
- Rada zahajuje s provozovatelem Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČO: 267 35 679, se
sídlem Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4, správní řízení o odnětí licence k
provozování programu Barrandov Muzika prostřednictvím družice dle § 63 odst. 2 písm.
b) zákona č. 231/2001 Sb., neboť v průběhu kalendářního roku nevysílal celkem 30
dnů. Rada stanovila tomuto provozovateli v předmětné věci lhůtu k vyjádření do 15 dnů
od doručení oznámení o zahájení řízení.
- Rada v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
zahajuje s POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 258 59 838, se sídlem Ostrava Mariánské Hory, Boleslavova 710/19, PSČ 70900, správní řízení z moci úřední pro
možné porušení zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že provozuje
televizní vyslání programu POLAR prostřednictvím zvláštních přenosových systémů,
aniž je k tomu oprávněn podle tohoto zákona. Rada stanovila provozovateli v
předmětné věci lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, žádá provozovatele CE Media s.r.o, IČ: 3286592, se
sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 o podání vysvětlení, zda v
současné době provozuje televizní vysílání programů MŇAM TV na základě licence sp.
zn. 2014/1251/zem/CE ze dne 3. února 2015 a MŇAU TV na základě licence sp. zn.
2015/739/SMU/CE ze dne 6. října 2015.
- Rada žádá společnost Digital Broadcasting s.r.o. o sdělení skutečnosti, pro kterého
provozovatele televizního vysílání na základě s ním uzavřené dohody, zajišťuje šíření
vysílání programu MŇAU TV prostřednictvím vysílačů v Multiplexu číslo 4, zda pro CE
Media s.r.o., IČ: 3286592, se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1,
(licence sp. zn. 2015/739/SMU/CE, č.j. RRTV/3639/2015-SMU, ze dne 6. října 2015)
nebo pro S&P Broadcasting a.s., IČ:04117310 se sídlem: Podkovářská 674/2,
Vysočany, 190 00 Praha 9 (licence sp. zn. 2016/875/FIA/ S&P).
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3
zákona č. 31/2001 Sb., upozorňuje provozovatele CE Media s.r.o, IČ: 3286592, se
sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 na porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě
zahájení vysílání programu a každé služby přímo související s programem a dále síť
elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím vysílá program digitálně, a to
konkrétně zahájení vysílání programu MŇAU TV, šířeného prostřednictvím vysílačů na
základě licence Sp. zn. 2015/739/SMU/CE, č. j. RRTV/3639/2015-SMU, ze dne 6. října
2015, ke dni 4. prosince 2015 a stanovila mu lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení
tohoto upozornění.
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- Rada na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
žádá společnost S&P Broadcasting a.s., IČ: 041 17 310, se sídlem Podkovářská 674/2,
Vysočany, 190 00 Praha 9, o podání vysvětlení ve věci zjištění, zda provozovatel
televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních systémů, na základě platných
licencí zahájil vysílání programů Mňau TV (sp. zn.: 2016/875/FIA/S&P, č.j.:
RRTV/3124/2016-FIA, ze dne 25. října 2016) a Mňam TV (sp. zn.: 2016/876/FIA/S&P,
č.j.: RRTV/3126/2016-FIA, ze dne 25. října 2016) v souladu s ustanovením zákona č.
231/2001 Sb. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení do 15 dnů ode dne doručení této
žádosti.
- Rada zrušila provozovateli DIGI Czech Republic, s.r.o., IČ 292 68 516 , se sídlem
Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, dle § 30 odst. 1, písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., registraci, sp. zn.: 2015/791/FIA/LUF, č.j.: RRTV/3346/2015-FIA, ze dne
22. září 2015, na žádost provozovatele, a to ke dni 28. února 2017, dle podání ze dne
21. února 2017, č.j.: RRTV/4059/2017-vra.
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ: 247 38 875, se sídlem: Skokanská
2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6 o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce
k registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím
vysílačů v systému DVB-T, DVB-T2, DAB, sp. zn.: 2013/736/FIA/Čes, č.j.: FIA/975/2014
ze dne 18. března 2014, spočívající ve změně programové nabídky, a to v ukončení
vysílání zahraničního televizního programu TV8, dne 15. února 2017 v DVB-T
regionální vysílací síti č. 8., dle podání č.j.: RRTV/3921/2017-vra, doručeného dne
16. února 2017.
- Rada se seznámila s dotazem jednatele společnosti Prague Digital TV s.r.o. ve věci
poskytování služby Kuki TV a žádá tazatele o doplnění jeho dotazu o některé
skutečnosti.
- Rada žádá dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, provozovatele
SMART Comp. a.s., IČ 25517767, se sídlem Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno, o
podání vysvětlení ve věci poskytování služby Kuki TV.
- Rada žádá dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, provozovatele
Planet A, a.s., IČ 00537012, se sídlem Praha 4 - Michle, U Hellady 697/4, PSČ 14000,
o podání vysvětlení ve věci poskytování služby Kuki TV.
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu Televize Vysočina
provozovatele SATT a. s. v období 12. září-7. října 2016.
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc říjen 2016.
- Rada žádá SZPI o součinnost ve věci kategorizace produktu „OmegaMarine
FORTE+“, který byl propagován v rámci obchodního sdělení odvysílaného dne 31. října
2016 v čase 8:22:13 hodin na programu ŠLÁGR TV.
- Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č.
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 40/1995 Sb.), vyzývá dle § 7a odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb. provozovatele
vysílání ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ:26102293, se sídlem Dubné 158, PSČ 37384, který
byl ve smyslu ustanovení § 1 odst. 7 zákona č. 40/1995 Sb. šiřitelem reklamy
„OmegaMarine FORTE+“, odvysílané dne 31. října 2016 v čase 8:22:13 hodin na
programu ŠLÁGR TV, ke sdělení osoby, která si u něj šíření předmětného obchodního
sdělení objednala, a ke sdělení zadavatele a zpracovatele předmětného obchodního
sdělení.
- Rada žádá SZPI o stanovisko ve věci možných výživových/zdravotních tvrzení
uvedených v rámci obchodního sdělení s motivem „Parazitex“, které bylo odvysíláno
jako součást teleshoppingového pořadu Vychytávky EXTRA dne 16. října 2016 v čase
13:28:51 hodin na programu Prima.
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- Rada žádá SZPI o stanovisko ve věci možných výživových/zdravotních tvrzení
uvedených v rámci obchodního sdělení s motivem „Echinacea 500 plus, Biosil Plus,
KAŠTAN JÍROVEC plus“, které bylo odvysíláno jako součást teleshoppingového pořadu
Tipy ptáka Loskutáka dne 22. října 2016 v čase 13:33:19 hodin na programu NOVA.
- Rada žádá SZPI o stanovisko ve věci možných výživových/zdravotních tvrzení
uvedených v rámci obchodního sdělení s motivem „PRIESSNITZ“, které bylo odvysíláno
dne 1. října 2016 v čase 16:08:53 hodin na programu Televize Barrandov.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele obchodního sdělení společnost M.C.M.
Klosterfrau Healthcare s.r.o., IČ: 04746597, sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00
Praha 4, o podání vysvětlení k obchodnímu sdělení/reklamnímu spotu s motivem „Neoangin“, které bylo premiérově odvysíláno dne 1. listopadu 2016 v čase 5:41:16 hodin na
programu Nova Cinema. Rada žádá o vysvětlení, o jaké kategorie produktů se jedná v
případě pěti propagovaných produktů, jakým způsobem jsou kategorie jednotlivých
produktů rozlišeny, resp. jakým způsobem je v rámci předmětného obchodního sdělení
naplněn § 5a odst. 5 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb. Dále Rada žádá o vysvětlení k
uvedené látce „levomethol“, která je součástí obrazové složky reklamy. Rada stanovila
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele, společnost Stanice O, a.s., IČ:
26509911, sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, o podání vysvětlení,
o jaký druh obchodního sdělení se jedná v případě obchodního sdělení s motivem „AR
CARS“, které bylo premiérově odvysíláno dne 3. října 2016 v čase 7:21:15 hodin na
programu O („Óčko“). Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této žádosti.
- Rada žádá Ministerstvo financí o stanovisko ve věci specificky nastavených her, které
jsou předmětem televizní reklamy.
- 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 televizního vysílání Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ:41693311, sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200 na
porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož čas vyhrazený reklamě a
teleshoppingovým šotům v televizním vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné
vysílací hodiny 12 minut, tj. 720 sekund, kterého se dopustil tím, že ve vysílání
programu Televize Barrandov dne 27. října 2016 v časovém úseku 05:00-06:00 hodin
odvysílal 922 sekund reklamy, a tím o 3 minuty a 22 sekund (tj. 202s) překročil
přípustnou délku času, který může být v jedné hodině vyhrazen reklamě a
teleshoppingu. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 11. února do 24. února 2017 (celkem 26 podání):
Nespecifikovaný provozovatel / nespecifikovaný program – obchodní sdělení Urinal
Akut; Stanice O, a.s. / O (Óčko) – Mixxxer show, 13. 2. 2017 od 15.03 hod.; Barrandov
Televizní Studio a.s. / Kino Barrandov – teleshopping / kvalita výrobku; CET spol. s r. o.
/ NOVA – reportáž Kuriózní loupež v brněnské zastavárně, Odpolední Televizní noviny,
6. 2. 2017 od 17.00 hod., Barrandov Televizní Studio, a.s. / TV Barrandov – interaktivní
soutěž / teleshopping, 10. 1. 2017 od 14.00 hod.; Město Roudnice nad Labem / MIS –
objektivita a vyváženost ve vysílání, licenční podmínky, 22. 12. 2016 a 10. 1. 2017;
ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – Otázky Václava Moravce, 12. 2. 2017 od 12.00 hod.;

5

Nespecifikovaný provozovatel / nespecifikovaný program – reklamní spot Alza.cz;
ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – zastoupení KSČM v pořadu Události; ČESKÁ TELEVIZE /
ČT2 – Nebezpečný svět Rajka Dolečka, 14. 2. 2017 od 21.00 hod.; Barrandov Televizní
Studio, a.s. / TV Barrandov – avizovaný pořad Týden s prezidentem; Barrandov
Televizní Studio, a.s. / Kino Barrandov – interaktivní soutěž / teleshopping, změna
programového schéma; Barrandov Televizní Studio, a.s. / Kino Barrandov – licenční
podmínky, výzvy k používání výherních automatů; CET spol. s r. o. / NOVA – hlasitost;
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Show Jana Krause, 22. 2. 2017 od 21.40 hod.; FTV
Prima, spol. s r.o. / Prima – reportáž Policie je v kauze Vondruška pomalá, Zprávy FTV
Prima – 20. 2. 2017, 18.55 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – překlad inauguračního
projevu D. Trumpa; CET spol. s r. o. / NOVA 2 – hlasitost; ČESKÁ TELEVIZE / iVysílání
– reportáž Strážník, který zabil muže; CET spol. s r. o. / NOVA – reportáž Tragický
požár: V plamenech zemřeli 2 lidé, Televizní noviny, 19. 2. 2017 od 19.30 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE / ČT :D – reportáž o výstavě Body the Exhibition, Zprávičky, 22. 2. 2017 od
18.40 hod.; Reakce na odpověď Rady – moderace a oblečení moderátora Diváckých
zpráv vysílaných na programu Prima; Reakce na odpověď Rady – problematika
interaktivní pořadů / teleshoppingových bloků.
- Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č.
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o
regulaci reklamy), a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
zadavatele obchodního sdělení společnost WALMARK, a.s., IČ: 00536016, sídlem
Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, o podání vysvětlení ke stížnosti ve věci obchodního
sdělení Urinal Akut odvysílaného dne 25. 12. 2016 od 21:22:56 hodin na programu
Telka (Nova Gold). Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení
této žádosti.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ
45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání
vysvětlení, na základě jakých zdrojů v reportáži s názvem Kuriózní loupež v brněnské
zastavárně odvysílané v rámci pořadu Odpolední Televizní noviny dne 6. 2. 2017 od
17.00 hod. na programu NOVA moderátor ve studiu uvádí, že „Lupič tam přišel do
zastavárny a na prodavačky namířil svůj prst. Ano, slyšíte dobře. Ženy byly sice ukryté
za neprůstřelným sklem, ale přesto muži vydaly šperky v hodnotě 400 tisíc korun.“ a
dále redaktor v samotné reportáži sděluje: „Sledujete ten nejnebezpečnější prst v celém
Brně. Lupiči stačilo, aby ho namířil na ženy za pultem a hned měl náhrdelníky za 400
tisíc v kapse.“, čímž navozuje dojem, že zaměstnankyně zastavárny pouze na základě
„namíření prstu na prodavačky“ zboží pachateli vydaly, přičemž ze záběrů, zřejmě z
bezpečnostních kamer, které byly využity v reportáži a které doprovází uvedený
redakční komentář, lze dovodit, že pachatel ukazuje na zboží a pobízí k jeho výdeji, a to
s přihlédnutím ke skutečnosti, že reportáž zcela opomíjí okolnosti přepadení s cílem
celou situaci zesměšnit na základě této dezinterpretace záběrů z kamer, a dále o
podání vysvětlení na základě jakých zdrojů moderátor a redaktor uvádějí, že obsluha
byla ukryta za neprůstřelným sklem. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, o
podání vysvětlení, z jakého důvodu v reportáži „Křišťálově čisté“, odvysílané v rámci
pořadu 168 hodin dne 29. ledna 2017 od 21:40 hodin na programu ČT1, došlo k
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prezentaci situace kolem nákupu korunových dluhopisů Andrejem Babišem způsobem,
který mohl vyvolat pochybnosti o nestranném přístupu k osobě respondenta A. Babiše a
o objektivitě informování o celé kauze, neboť reportáž popisuje situaci, kdy A. Babiš
dodatečně uvedl i své nezdanitelné příjmy z období nákupu dluhopisů, aby prokázal, že
měl dostatek financí na jejich nákup, přičemž reportáž vyznívá díky účelovému řazení
informací a sestřihu jednotlivých vyjádření respondentů jako obvinění A. Babiše, že
v otázce svých příjmů lhal, ačkoli nic podobného nebylo spolehlivě prokázáno. Rada
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, o
podání vysvětlení, z jakého důvodu v reportáži „Ministerské počty“, odvysílané v rámci
pořadu Reportéři ČT dne 30. ledna 2017 od 21:45 hodin na programu ČT1, došlo k
prezentaci situace kolem nákupu korunových dluhopisů Andrejem Babišem způsobem,
který mohl vyvolat pochybnosti o nestranném přístupu k osobě respondenta A. Babiše a
o objektivitě informování o celé kauze, neboť reportáž zpochybňuje legitimitu nákupu
korunových dluhopisů, a přitom se soustředí výhradně na osobu A. Babiše a společnost
Agrofert, ačkoli se jedná o hojně využívanou finanční transakci i jinými osobami a
subjekty, aniž by jejich postup byl Českou televizí zpochybňován. Reportáž dále
jednoznačně evokuje dojem, že k nákupu akcií došlo účelově s cílem vyhnout se
placení daní a že společnost Agrofert je protěžována při získávání veřejných zakázek,
aniž by reportáž tyto domněnky jakkoli prokázala. Reportáž klade sugestivní řečnické
otázky navozující neurčitá podezření směrem k hospodaření A. Babiše a společnosti
Agrofert, ale nepřináší k nim konkrétní reakce A. Babiše, nýbrž přináší sestřih
obviňujících výroků Babišových odpůrců, k nimž zařazuje spontánní vyjádření Babiše,
spíše obecné invektivy směrem k České televizi, což vzbuzuje pochyby, zda šlo
autorům reportáže o skutečné informování o podstatě kauzy, nebo o účelové vytvoření
negativního obrazu respondenta Babiše. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30
dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, o
podání vysvětlení, z jakého důvodu v reportáži „Voda a víno“, odvysílané v rámci
pořadu 168 hodin dne 5. února 2017 od 21:35 hodin na programu ČT1, došlo k
prezentaci situace kolem nákupu korunových dluhopisů Andrejem Babišem způsobem,
který mohl vyvolat pochybnosti o nestranném přístupu k osobě respondenta A. Babiše a
o objektivitě informování o celé kauze, neboť reportáž nepřinesla žádné nové
informace, nereflektovala argumenty napadeného aktéra, ačkoli byly v době zpracování
reportáže už známé. Reportáž nedala prostor k vyjádření aktérovi, ale naopak
pracovala s účelovým sestřihem jeho předchozích vyjádření, sestavených do takového
celku, který evokoval dojem jednoznačného provinění A. Babiše. Reportáž účelově
pracovala jen s některými aspekty případu, manipulativně vytrhávala vyjádření
A. Babiše z kontextu a zařadila je do nového kontextu tak, aby se zdála potvrzovat jeho
údajnou vinu, formulovanou moderátorkou v úvodním slovu. Reportáž se nestaví
k situaci neutrálně a předjímá údajné provinění aktéra, které nebylo ve skutečnosti
dosud nijak věcně prokázáno, ať už v trestně-právní, nebo v etické rovině. Rada
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
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- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, o
podání vysvětlení, z jakého zdroje pocházejí záběry na poničenou infrastrukturu,
prezentované jako doprovodné záběry k rozhovoru s názvem „Boje na Ukrajině opět
zesílily“ s respondentem Janem Šírem v rámci pořadu Zprávy, odvysílaném dne
1. února 2017 od 17:33 hodin na programu ČT24, a zda tyto záběry věcně korespondují
s obsahem rozhovoru, v němž je označena jako viník a iniciátor aktuálních bojových
střetů ruská strana a proruští separatisté (např. ve vyjádřeních „ … jestli za tou
provokací stojí přímo Moskva nebo ty jednotlivé složky na východní Ukrajině … “, „ … to
svědčí o mimořádně vysokém stupni koordinace jednotlivých složek ruského státu
v rámci integrované válečné kampaně … “, „ … je možné, že si to v Moskvě vyložili tím
způsobem, že oči USA budou zaměřeny jiným směrem, což by Rusku mohlo umožnit
vytvořit nějakou novou situaci … “, nebo „ … hlavním problémem je politika Ruské
federace … “), a zda může Česká televize doložit, že odvysílané záběry zobrazují
objekty a ulice poničené proruskými separatisty, nikoli jinými složkami, např. ukrajinskou
armádou, a proč v případě, že obrazová složka obsahově nekoresponduje s verbální
složkou, nebyly záběry označeny jako ilustrační, ale vzbuzovaly dojem, že potvrzují
informace poskytované ve zvukové složce příspěvku. Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) 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 § 62
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne
7. března 2017 toto rozhodnutí: Rada ukládá společnosti Magical roof s.r.o., IČ:
4899784, se sídlem Pobřežní 297/14, PSČ 18600, Praha, pořádkovou pokutu podle
ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 5 000,- Kč, neboť tato
společnost bezdůvodně odepřela podat Radě vysvětlení, jakým způsobem naplňuje ve
vysílání programu JOJ Family programovou strukturu, která je součástí licenčních
podmínek programu, konkrétně zda do pondělního vysílání zahrnuje zpravodajské
pořady Noviny ve 12 (od 12.00 hod.), Noviny v 17 (od 17.00 hod.) a dále Publicistika (od
17.30 hod.), a to s ohledem na skutečnost, že monitoring vysílání programu JOJ Family
ze dne 14. 11. 2016 od 10.00 hod. do 22.00 hod. tyto pořady nezaznamenal, o které
byla požádána v žádosti Rady č.j. RRTV/2017/08-01/pim. Pokuta je splatná ve lhůtě 30
dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710,
vedený u České národní banky, variabilní symbol 201708. Rada nadále v souladu s
ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá provozovatele Magical roof
s.r.o., IČ: 4899784, se sídlem Pobřežní 297/14, PSČ 18600, Praha, o podání vysvětlení,
jakým způsobem naplňuje ve vysílání programu JOJ Family programovou strukturu,
která je součástí licenčních podmínek programu, konkrétně zda do pondělního vysílání
zahrnuje zpravodajské pořady Noviny ve 12 (od 12.00 hod.), Noviny v 17 (od 17.00
hod.) a dále Publicistika (od 17.30 hod.), a to s ohledem na skutečnost, že monitoring
vysílání programu JOJ Family ze dne 14. 11. 2016 od 10.00 hod. do 22.00 hod. tyto
pořady nezaznamenal. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne
doručení této opakované žádosti.
- 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 § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 7. března 2017 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se šiřitelem reklamy,
společností AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ:27112501, se sídlem Praha 8 -
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Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. a)
zákona č. 40/1995 Sb., ve znění účinném v době odvysílání obchodního sdělení,
šířením reklamy fulltiltpoker.net, odvysílané na programu Spektrum dne 20. listopadu
2012 od 23:06:29 hodin (repríza), neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl
důvod pro vedení správního řízení.
- 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 § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 7. března 2017 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se šiřitelem reklamy,
společností AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ:27112501, se sídlem Praha 8 Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. a)
zákona č. 40/1995 Sb., ve znění účinném v době odvysílání obchodního sdělení,
šířením reklamy „PokerStars.net“, odvysílané na programu Spektrum dne 20. ledna
2014 od 16:11:50 hodin, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod
pro vedení správního řízení.
- 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 § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 7. března 2017 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se šiřitelem reklamy,
společností CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Praha 5. Kříženeckého nám.
1078/5, PSČ 15200, vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995
Sb., ve znění účinném v době odvysílání obchodního sdělení, šířením reklamy
fulltiltpoker.net, poprvé odvysílané v rámci licencovaných programů šiřitele - na
programu Nova premiérově dne 13. listopadu 2012 od 1:10:27 hodin a na programu
Nova Cinema premiérově dne 18. prosince 2012 od 22:40:51 hodin, neboť se porušení
zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení.
- 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 § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 7. března 2017 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se šiřitelem reklamy,
společností CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Praha 5. Kříženeckého nám.
1078/5, PSČ 15200, vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995
Sb., ve znění účinném v době odvysílání obchodního sdělení, šířením reklamy
unibet.cz, odvysílané na programu Nova sport dne 3. listopadu 2013 od 16:07:00 hodin,
neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení.
- 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 § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 7. března 2017 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se šiřitelem reklamy,
společností CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Praha 5. Kříženeckého nám.
1078/5, PSČ 15200, vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995
Sb., ve znění účinném v době odvysílání obchodního sdělení, šířením reklamy bet-athome.com, odvysílané na programu Nova sport dne 17. 4. 2014 ve 21.27 hod., neboť
se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení.
- 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
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provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen
„zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 7. března 2017 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se šiřitelem reklamy,
společností CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Praha 5. Kříženeckého nám.
1078/5, PSČ 15200, vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995
Sb., ve znění účinném v době odvysílání obchodního sdělení, šířením reklamy bet-athome.com, odvysílané na programu Nova sport dne 19. května 2014 v 18:26 hodin, a
dále tentýž den v 19:10, 19:39, 20:08, 21:17 a 22:13 hodin, neboť se porušení zákona
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení.
- 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 § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 7. března 2017 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se šiřitelem reklamy,
společností CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Praha 5. Kříženeckého nám.
1078/5, PSČ 15200, vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995
Sb., ve znění účinném v době odvysílání obchodního sdělení, šířením označení
sponzora unibet.cz, odvysílaného na programu Nova sport dne 30. 10. 2014 od
21:58:23 hodin, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení
správního řízení.
- 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 § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 7. března 2017 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se šiřitelem reklamy,
společností CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Praha 5. Kříženeckého nám.
1078/5, PSČ 15200, vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995
Sb., ve znění účinném v době odvysílání obchodního sdělení, šířením reklamy
„PokerStars.net“, premiérově odvysílané dne 9. dubna 2015 od 18:47:39 hodin na
programu Nova Cinema, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod
pro vedení správního řízení.
- 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 § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 7. března 2017 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se šiřitelem reklamy,
společností FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Praha 8, Na Žertvách
24/132, vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., ve
znění účinném v době odvysílání obchodního sdělení, šířením reklamy fulltiltpoker.net,
odvysílané na programu Prima family dne 10. listopadu 2012 od 23:56:21 hodin a na
programu Prima COOL dne 20. listopadu 2012 od 21:44:20 hodin, neboť se porušení
zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení.
- 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 § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 7. března 2017 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se šiřitelem reklamy,
společností Stanice O, a.s., IČ:26509911, se sídlem Praha 5 - Košíře, Vrchlického
č.p.439/29, PSČ 150 00, vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č.
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40/1995 Sb., ve znění účinném v době odvysílání obchodního sdělení, šířením reklamy
„PokerStars.net“, odvysílané na programu O ("Óčko") dne 20. ledna 2014 od 8:19:12
hodin, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního
řízení.
- 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 § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 7. března 2017 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se šiřitelem reklamy,
společností Stanice O, a.s., IČ:26509911, se sídlem Praha 5 - Košíře, Vrchlického
č.p.439/29, PSČ 150 00, vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č.
40/1995 Sb., ve znění účinném v době odvysílání obchodního sdělení, šířením reklamy
fulltiltpoker.net, odvysílané na programu O („Óčko“) dne 20. listopadu 2012 od 23:17:20
hodin (repríza), neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení
správního řízení.
- 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 § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 7. března 2017 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se šiřitelem reklamy,
společností Československá filmová společnost, s.r.o., IČ:27168425, se sídlem Praha
1, Václavské nám. 831/21, PSČ 113 60, vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm.
a) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění účinném v době odvysílání obchodního sdělení,
šířením reklamy „PokerStars.net“, odvysílané na programu kinoSvět dne 20. ledna 2014
od 6:33:10 hodin, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro
vedení správního řízení.
- 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 § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 7. března 2017 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se šiřitelem reklamy,
společností Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, se sídlem Praha 5 - Košíře, Pod
Klamovkou 1268/3, PSČ 150 00, vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. a)
zákona č. 40/1995 Sb., ve znění účinném v době odvysílání obchodního sdělení,
šířením reklamy „PokerStars.net“, odvysílané na programu Retro Music Television dne
20. ledna 2014 od 6:21:09 hodin, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl
důvod pro vedení správního řízení.
- 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 § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 7. března 2017 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se šiřitelem reklamy,
společností Digital Broadcasting s.r.o., IČ:26839407, sídlem Ostrava - Poruba, Stavební
992/1, PSČ 708 00, vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995
Sb., ve znění účinném v době odvysílání obchodního sdělení, šířením reklamy
„PokerStars.net“, odvysílané na programu Rebel dne 20. ledna 2014 od 6:18:14 hodin,
neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1

11

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
společnost Swarovski Bohemia spol. s r.o., IČ 41324269, sídlem Štětkova 1638/18,
Nusle, 140 00 Praha 4, o podání vysvětlení, zda šperky typu Swarowski Elements
nabízené v rámci teleshoppingu Klenot TV vysílaného dne 23. srpna 2016 od 11:12
hodin na programu Televize Barrandov, disponují certifikátem pravosti vydaným
společností Swarovski AG. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne
doručení této žádosti.
- Rada se seznámila s plánovaným programovým schématem vysílání programu
SPORT3 provozovatele vysílání AMC Networks Central Europe s.r.o. pro rok 2017.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, IČ
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, v souvislosti s odvysíláním pořadu
Polopatě dne 2. prosince 2016 od 16:25 hodin na programu ČT1, na základě jakých
smluvních ujednání byla do pořadu zařazena pasáž s prezentací dárkových stíracích
losů a na základě jakých smluvních ujednání byla v pořadu prezentována
nanokosmetika k ošetření povrchu vozidel.
- Rada se seznámila s vysvětlením provozovatele vysílání CET 21 spol. s r.o., IČ:
45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, z jakého důvodu ve
zprávě Volební průzkum: Babišovo "ANO" suverénně první, která byla vysílána v rámci
pořadu Televizní noviny dne 21.listopadu 2016 od 19:30 hodin na programu NOVA a v
rámci Zpráv zařazených do bloku Snídaně s Novou, který byl vysílán 22. listopadu 2016
od 5:55 hodin na programu NOVA, vynechal při jmenování stran a hnutí, které by se
dostaly do Poslanecké sněmovny, hnutí SPD.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele CET 21 spol. s r. o. na žádost Rady č.j.
RRTV/1956/2017-loj o podání vysvětlení, jakým způsobem je zajištěna redakční
kontrola nad diváckou inzercí zasílanou formou SMS a zveřejněnou v dolní části
obrazovky v modré liště v pořadu Snídaně s Novou, konkrétně ve vydání odvysílaném
dne 16. 12. 2016 v čase 5.55–8.30 hod. na programu NOVA.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele televizního vysílání O2 TV
s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, Praha 4, PSČ 140 00,
jakým způsobem naplňuje základní povinnosti provozovatele vysílání plynoucí z § 32
odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v umožnění přímého a
trvalého přístupu diváků k informacím o provozovateli televizního vysílání, údajům
umožňujícím rychlé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem a zveřejnění
informace o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 9. listopadu 2016,
č.j. 3A 151/2016, kterým byla zamítnuta žaloba provozovatele Česká televize, IČ
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 147 00, proti rozhodnutí Rady ze dne 7.
června 2016, č.j. RRTV/1919/2016-RUD, sp.zn. 2016/74/RUD/ČES, kterým byla tomuto
provozovateli uložena pokuta ve výši 300 000,-Kč pro porušení § 48 odst. 1 písm. h)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 7. prosince 2015 od 20:01
hodin na programu ČT1 odvysílal pořad Losování SAZKAmobil Šance, který, ač byl
pořadem o losování loterijní hry, obsahoval informace, které prezentovaly služby
společnosti SAZKAmobil, upozorňovaly na bonusy spojené s těmito službami, a
vybízely k využití těchto služeb, jakož zde byl uveden i kontakt na webovou adresu
http://milionovedarky.cz/, která je součástí webových stránek SAZKAmobilu, čímž se
provozovatel dopustil porušení zákonné povinnosti, podle které provozovatelé vysílání
nesmějí zařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 16. ledna 2017,
č.j. 10A 11/2016, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 20. října 2015, sp. zn.
2015/566/RUD/ČES, č.j. RRTV/3903/2015-RUD, jímž byla provozovateli televizního
vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Praha 4 – Kavčí hory, PSČ 140 70,
uložena pokuta dle § 60 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., ve výši 350 000,- Kč
pro porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
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odvysíláním pořadu Hokejové poledne dne 7. května 2015 v čase 12:00 hodin na
programu ČT sport, respektive nepatřičně zdůrazněným umístěním produktu
McDonalds.
- Rada souhlasila s podáním kasační stížnosti proti Městského soudu v Praze ze dne
16. ledna 2017, č.j. 10A 11/2016, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 20. října
2015, sp. zn. 2015/566/RUD/ČES, č.j. RRTV/3903/2015-RUD, jímž byla provozovateli
televizního vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Praha 4 – Kavčí hory, PSČ
140 70, uložena pokuta dle § 60 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., ve výši
350 000,- Kč pro porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním pořadu Hokejové poledne dne 7. května 2015 v čase 12:00 hodin
na programu ČT sport, respektive nepatřičně zdůrazněným umístěním produktu
McDonalds.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 11 A 7/2015 ze dne
19. ledna 2017, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 21. října
2014, sp.zn. 2014/462/had/Kof, č.j. had/3826/2014, jímž byla uložena pokuta ve výši
150 000,- Kč společnosti Kofola Československo, a.s., se sídlem Nad Porubkou
2278/31a, Ostrava – Poruba pro porušení § 2c písm. a) a e) zákona č. 40/1995 Sb., ke
kterému došlo zadáním reklamy Jupík Crazy Aqua, odvysílané dne 1. dubna 2014 v
čase 06:27:25 hodin na programu Televize Barrandov.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 11 A 8/2015 ze dne
19. ledna 2017, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2014, sp. zn.
2014/463/had/Kof, č.j. had/3838/2014, jímž byla uložena pokuta ve výši 100 000,- Kč
společnosti Kofola Československo, a.s., se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Ostrava –
Poruba pro porušení § 2c písm. a) a e) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mělo dojít
zadáním reklamy Jupík Crazy Aqua, odvysílané dne 2. dubna 2014 v čase 10:11:00
hodin na programu NOVA.
- Rada souhlasila s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
č. j. 11 A 8/2015 ze dne 19. ledna 2017, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne
21. října 2014, sp. zn. 2014/463/had/Kof, č.j. had/3838/2014, jímž byla uložena pokuta
ve výši 100 000,- Kč společnosti Kofola Československo, a.s., se sídlem Nad Porubkou
2278/31a, Ostrava – Poruba pro porušení § 2c písm. a) a e) zákona č. 40/1995 Sb., ke
kterému mělo dojít zadáním reklamy Jupík Crazy Aqua, odvysílané dne 2. dubna 2014 v
čase 10:11:00 hodin na programu NOVA.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 11 A 9/2015 ze dne
19. ledna 2017, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2014, sp. zn.
2014/464/had/Kof, č.j. had/3841/2014, jímž byla uložena pokuta ve výši 80 000,- Kč
společnosti Kofola Československo, a.s., se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Ostrava –
Poruba pro porušení § 2c písm. a) a e) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mělo dojít
zadáním reklamy Sport Aqua, odvysílané dne 1. dubna 2014 v čase 06:26:01 hodin na
programu Nova Cinema.
- Rada souhlasila s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
č. j. 11 A 9/2015 ze dne 19. ledna 2017, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne
21. října 2014, sp. zn. 2014/464/had/Kof, č.j. had/3841/2014, jímž byla uložena pokuta
ve výši 80 000,- Kč společnosti Kofola Československo, a.s., se sídlem Nad Porubkou
2278/31a, Ostrava – Poruba pro porušení § 2c písm. a) a e) zákona č. 40/1995 Sb., ke
kterému mělo dojít zadáním reklamy Sport Aqua, odvysílané dne 1. dubna 2014 v čase
06:26:01 hodin na programu Nova Cinema.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. : 5A 50/2013 ze dne
24. února 2017, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 8. ledna 2013, sp. zn.
2012/494/had/FTV, č. j.: had/288/2013, jímž byla společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
48115908, uložena pokuta ve výši 50 000,- Kč za porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona
č. 40/1995 Sb., ve znění platném v době odvysílání obchodního sdělení, šířením
obchodních sdělení Pokerstars.net (verze 1), odvysílaného dne 23. 1. 2012 od 23:40:57
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hodin na programu Prima COOL; Pokerstars.net (verze 2), odvysílaného dne 23. 1.
2012 od 19:40:59 hodin na programu Prima Family a Pokerstars.net (verze 3),
odvysílaného dne 24. 1. 2012 od 19:26:02 hodin na programu Prima COOL.
- 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 § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 7. března
2017 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se šiřitelem obchodního sdělení,
FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Praha 8, Na Žertvách 24/132, vedené
pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném v
době odvysílání obchodního sdělení, šířením obchodního sdělení Pokerstars.net (verze
1), odvysílaného dne 23. 1. 2012 od 23:40:57 hodin na programu Prima COOL;
Pokerstars.net (verze 2), odvysílaného dne 23. 1. 2012 od 19:40:59 hodin na programu
Prima Family a Pokerstars.net (verze 3), odvysílaného dne 24. 1. 2012 od 19:26:02
hodin na programu Prima COOL, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl
důvod pro vedení správního řízení.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 17. ledna 2017,
č.j. 11A 37/2015, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti TV CZ s.r.o., IČ I24267309,
se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, proti rozhodnutí Rady ze dne
20. ledna 2015, č.j. RRTV/414/2015-RUD, sp.zn. 2014/807/RUD/TV, kterým byla této
společnosti uložena pokuta ve výši 300 000,- Kč, za porušení ustanovení § 2 odst. 1
písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se dopustila šířením teleshoppingového bloku
uvozeného znělkou Kvíz, který byl odvysílán na programu ACTIVE TV dne 16. 5. 2014
od 19.30 hod. , a je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive
klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, a to tím, že v teleshoppingovém bloku, jehož předmětem byla
audiotexová služba, prostřednictvím níž měl divák správně odpovědět na soutěžní
otázku, byla uvedena jako správná odpověď odpověď objektivně nesprávná, resp.
odhalení správné odpovědi spočívalo v takové racionálně neuchopitelné podmínce, že ji
soutěžící nemohl odkrýt, neboť chyby na mincích (které kvůli drobné odchylce byly
chápány jako neplatné, a do konečného výsledku se proto nezapočítávaly), nebylo
možné identifikovat ani poté, co moderátorka správnou odpověď ukázala a kdy byly
chybné mince označeny červeným kroužkem.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 17. ledna 2017,
č.j. 11A 35/2015, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti TV CZ s.r.o., IČ I24267309,
se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, proti rozhodnutí Rady ze dne
20. ledna 2015, č.j. RRTV/417/2015-RUD, sp.zn. 2014/808/RUD/TV, kterým byla této
společnosti uložena pokuta ve výši 300 000,- Kč, za porušení ustanovení § 2 odst. 1
písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se dopustila šířením teleshoppingového bloku
uvozeného znělkou Sexy výhra, který byl odvysílán na programu ACTIVE TV dne 18. 5.
2014 od 01.00 hod. a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu,
respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v teleshoppingovém bloku, jehož předmětem
byla audiotexová služba, prostřednictvím níž měl divák správně odpovědět na soutěžní
otázku, byla uvedena jako správná odpověď odpověď objektivně nesprávná, neboť
výsledek 386 na c, jestliže c je myšlena konstanta vyjadřující rychlost šíření světla ve
vakuu, která závisí na tom, v jakých jednotkách je uvedena – km/s, m/s, km/h, se může
lišit.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 17. ledna 2017,
č.j. 11A 36/2015, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti TV CZ s.r.o., IČ I24267309,
se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, proti rozhodnutí Rady ze dne
20. ledna 2015, č.j. RRTV/418/2015-RUD, sp.zn. 2014/810/RUD/TV, kterým byla této
společnosti uložena pokuta ve výši 300 000,- Kč, za porušení ustanovení § 2 odst. 1
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písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se dopustila šířením teleshoppingového bloku
uvozeného znělkou Kvíz, který byl odvysílán na programu ACTIVE TV dne 29. 5. 2014
od 19.30 hod., a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu,
respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v teleshoppingovém bloku, jehož předmětem
byla audiotexová služba, prostřednictvím níž měl divák správně odpovědět na soutěžní
otázku, byla uvedena jako správná odpověď odpověď objektivně nesprávná, resp.
odhalení správné odpovědi spočívalo v takové racionálně neuchopitelné podmínce,
kterou nemohl soutěžící odkrýt, neboť odpověď číslo 558 neodpovídá součtu litrů
uvedených na obrázku, ani vezmeme-li v úvahu všechny odhalitelné nepravidelnosti.
- Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 5/2017 - 53 ze
dne 15. února 2017, kterým se přiznává odkladný účinek kasační stížnosti společnosti
Allivictus s. r. o. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2016, č. j. 9A
26/2013 – 73.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle
ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě
písemného oznámení poskytovatele Československá filmová společnost, s. r. o., ze dne
10. února 2017, doručeného Radě dne 10. února 2017, toto sdělení: Československá
filmová společnost, s. r. o., IČ 27168425, se sídlem Václavské nám. 831/21, PSČ
11360, Praha, byla dne 7. března 2017 zapsána do Evidence poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální
mediální služba na vyžádání je poskytována pod názvem FILM POPULAR, dostupná na
internetové adrese https://filmpopular.cz/.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání Videačesky.cz, umístěné na adrese www.videacesky.cz, společnost
Mladá fronta a.s., IČ 49240315, se sídlem Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 1952/9,
PSČ 14300, jakým způsobem dochází k naplňování redakční odpovědnosti ve vztahu k
obsahu služby ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Stanice O, a.s., IČ
26509911, se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, jakým způsobem
plní povinnosti plynoucí z ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb.,
konkrétně jakým způsobem plní povinnost plynoucí z § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.
132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem umožňuje příjemcům služby Óčko.tv,
umístěné na internetové adrese www.ocko.tv, snadný, přímý a trvalý přístup k informaci
o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání je Rada.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Jiří Středa, IČ 10518266,
se sídlem Seifertova 899, 542 32 Úpice, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní
povinnosti plynoucí z § 6 odst. 1 písm. a), c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým
způsobem umožňuje příjemcům služby VIDEO JS-Účko, umístěné na internetové
adrese www.televize-js.cz, přístup ke svému identifikačnímu číslu a dále k informaci o
tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání je Rada.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele TELEVIZE HBin, družstvo,
IČ 25918133, se sídlem B. Kobzinové 2020, 580 01 Havlíčkův Brod, jakým způsobem
plní povinnosti plynoucí z § 6 odst. 1 písm. a), c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně,
jakým způsobem umožňuje příjemcům služby TELEVIZE HBin, umístěné na internetové
adrese www.hbin.cz, přístup ke svému identifikačnímu číslu, adrese sídla a dále k
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informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání je Rada.
- Rada se seznámila s analýzou služby ivysílání poskytovatele ČESKÁ TELEVIZE se
zaměřením na zpřístupňování služby osobám se zrakovým postižením.
- Rada se seznámila se zprávou týkající se splnění podílu evropské tvorby v katalogu
audiovizuální mediální služby na vyžádání ve smyslu § 7 zákona č. 132/2010 Sb.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele
audiovizuální mediální služby na vyžádání BOOMtv, umístěné na internetové adrese
www.boomtv.cz, společnost TOCCULIO s.r.o., IČ 27607941, sídlo U Habrovky 247/11,
Praha 4, PSČ 140 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o
způsobu plnění povinnosti stanovené v § 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.

OSTATNÍ
- Rada se seznámila s návrhem Výroční zprávy 2016 a ukládá Úřadu provedení změn
dle rozpravy.

V Praze dne 9. 3. 2017
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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