Zápis z 9. zasedání 2017, konaného dne 9. 5. 2017
Přítomni: Bezouška, Jehlička, Krejčí, Mencl, Novák, Poledníček, Svoboda, Zvěřinová
Omluveni: Burketová, Jaklová, Kasalová, Richterová,
Ověřovatel: Bartoš

1. RRTV/2017/451/bla: Schválení programu 9. zasedání 2017
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
7-0-0
2. 2016/991/zab/EVR: EVROPA 2, spol. s r.o./EVROPA 2/RV/ změna licence § 21 odst. 1
písm b) - Velké Meziříčí 92,9 MHz / 200 W - změna výšky antény nad zemí - Ru/113/01
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti společnosti EVROPA 2, spol. s r.o. IČ:
15891283, se sídlem Wenzigova 1872/4, 12000 Praha o změně skutečností uvedených
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu EVROPA 2 (licence č.j.:
Ru/113/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně výšky antény nad zemí ze současných 15 metrů na 30 metrů
kmitočtu Velké Meziříčí 92,9 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli
EVROPA 2, spol. s r.o. IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova 1872/4, 12000 Praha souhlas
ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu EVROPA 2 (licence č.j.: Ru/113/01), a to ke změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně výšky
antény nad zemí na 30 metrů kmitočtu Velké Meziříčí 92,9 MHz / 200 W.
8-0-0
3. RRTV/2017/371/zab: MEDIA BOHEMIA a.s./Rádio Blaník/RV změna licence § 21 odst.
1 písm. b) - Kyjov 94,0 MHz alt. 98,7 MHz alt. 99,7 MHz /100 W alt. 50 W - negativní
stanovisko ČTÚ - rozhodnutí
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přijala
ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Koperníkova 794/6, 12000 Praha, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Blaník
(licence č.j.: Ru/348/00), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a
územního rozsahu vysílání, a to přidělení kmitočtu Kyjov 94,0 MHz alt. 98,7 MHz alt. 99,7
MHz / 100 W alt. 50 W, toto rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA
a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha, souhlas ke změně
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Rádio Blaník (licence č.j.: Ru/348/00), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
přidělením kmitočtu yjov 94,0 MHz alt. 98,7 MHz alt. 99,7 MHz / 100 W alt. 50 W z důvodu
negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu.
8-0-0
4. RRTV/2017/356/zab: vyhlášení licenčního řízení k provozování rozhlasového vysílání
se souborem technických parametrů Dačice - město 98,5 MHz / 250 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Dačice – město 98,5 MHz
/ 250 W, souřadnice WGS 84: 15 26 44 / 49 04 30, se lhůtou pro doručení žádostí do 20.
června 2017.
8-0-0

5. RRTV/2017/434/str: Route Radio s.r.o./Rádio Dálnice/RV/prodloužení doby platnosti
licence - odmítnutí žádosti
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v
souladu s ustanovením § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. vydala toto
rozhodnutí: Rada odmítá žádost provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852474, se
sídlem Stavební 992/1, PSČ 70800 Ostrava, o prodloužení platnosti licence č.j.
CUN/2840/2012, sp. zn. 2011/394/CUN ze dne 17.4.2012 (program Rádio Dálnice),
neboť žádost nebyla podána v zákonné lhůtě.
8-0-0
6. RRTV/2017/159/str: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./KISS, analýza vysílání ze
dne 11.1. 2017
- Rada se seznámila s analýzou programu KISS, provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., ze dne 11.1. 2017 od 00:00 do 24:00 hodin a vzala na vědomí,
že na frekvenci 102.6 MHz/ Česká Lípa město, program KISS, byl vysílán program Kiss
Delta.
8-0-0
7. RRTV/2017/435/pot: Souhrn podání ORV (9/2017)
- Rada se seznámila s podnětem (č. j. RRTV/7306/2017-vra) posluchače, který
upozorňuje na údajně neoprávněnou změnu vysílání programu Kiss Hády a rozhodla o
zpracování analýzy předmětného úseku vysílání
8-0-0
8. RRTV/2017/448/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání
9/2017
- 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 27. dubna 2017, Rádio Samson spol. s r.o. (program Rádio
SAMSON; Karlovy vary 105,0 MHz) dne 27. dubna 2017, RadioPraha s. r. o. (program
Rádio Dechovka; České Budějovice 96,8 MHz) dne 27. dubna 2017, MEDIA BOHEMIA
a.s. (program Fajn radio; Prostějov 102,8 MHz) dne 27. dubna 2017, MEDIA BOHEMIA
a.s. (program Hitrádio Faktor; České Budějovice 104,3 MHz) dne 27. dubna 2017,
Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; Plzeň 104,1 MHz) dne 27. dubna 2017 a
RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio Beat; Hradec Králové 94,9
MHz) dne 27. dubna 2017.
8-0-0
9. RRTV/2017/352/str: RadioPraha s.r.o./Rádio Dechovka/RV - nezahájení vysílání
- Rada se seznámila s vyjádřením (č.j. RRTV/7010/2017-vra ze dne 19.4.2017)
provozovatele RadioPraha s.r.o.
8-0-0
10. RRTV/2017/373/zem: FILM EUROPE, s.r.o. / Film Europe / TV / družice - změna
licenčních podmínek
- Rada uděluje provozovateli FILM EUROPE, s.r.o., IČ 289 22 921, se sídlem V jámě
699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. Fia/3718/2010,
spis. zn.: 2010/1085/FIA/FIL, ze dne 19. října 2010, spočívající ve změně licenčních
podmínek v rozsahu dle žádosti doručené dne 31. března 2017, pod č.j.
RRTV/6179/2017-vra, ve znění upřesnění a doplnění ze dne 20. dubna 2017, pod č.j.
RRTV/7119/2017-vra.
8-0-0

11. RRTV/2017/259/zem: FILM EUROPE, s.r.o. / TV / DOKU CS /družice /zahájení řízení o
odnětí licence /nevysílá déle než 30 dnů
- Rada se seznámila s písemným vyjádřením provozovatele FILM EUROPE, s.r.o., IČ
289 22 921, se sídlem V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, doručeném dne 31.
března 2017, pod č.j. RRTV/6178/2017-vra, ve znění upřesnění ze dne 20. dubna 2017,
doručeném pod č.j. RRTV/7110/2017-vra, ve věci zahájení řízení o odejmutí licence, č.j.
Fia/6526/09, spis. zn.: 2009/786/FIA/FIL, ze dne 25. srpna 2009, k provozování
televizního vysílání programu DOKU CS šířeného prostřednictvím družice, a oznámením
o ukončení vysílání uvedeného programu podle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., ke
dni 15. prosince 2016.
8-0-0
- Rada zastavuje podle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řízení vedené pod
spis. zn.: RRTV/2017/259/zem s provozovatelem FILM EUROPE, s.r.o., IČ 289 22 921,
se sídlem V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, podle § 63 odst. 2 písm. b) zákona
č. 231/2001 Sb., o odejmutí licence č.j. Fia/6526/09, spis. zn.: 2009/786/FIA/FIL, ze dne
25. srpna 2009, k provozování televizního vysílání programu DOKU CS šířeného
prostřednictvím družice, neboť zanikla věc nebo právo, jehož se řízení týká.
8-0-0
- Rada vzala na vědomí, že provozovateli FILM EUROPE, s.r.o., IČ 289 22 921, se
sídlem V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, zanikla dne 15. prosince 2016 podle
§ 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu
DOKU CS šířeného prostřednictvím družice na základě licence, č.j. Fia/6526/09, spis.
zn.: 2009/786/FIA/FIL, ze dne 25. srpna 2009, na základě žádosti doručené dne 31.
března 2017 pod č.j. RRTV/6178/2017-vra, ve znění upřesnění ze dne 20. dubna 2017,
doručeném pod č.j. RRTV/7110/2017-vra. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle
§ 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
8-0-0
12. RRTV/2017/413/zem: Město Kralupy nad Vltavou / TV / TV KRALUPY / kabely / žádost
o ukončení vysílání / zánik platnosti licence
- Rada vzala na vědomí, že provozovateli Město Kralupy nad Vltavou, IČ 00236977, se
sídlem Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zanikla dne 31. března 2017 podle
§ 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu
TV KRALUPY šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě licence č.j.
sve/8833/07, spis. zn: 2007/791/sve/MKR ze dne 23. října 2007, na základě žádosti ze
dne 13. dubna 2017, č.j. RRTV/6965/2017-vra, ve znění doručeného dne 21. dubna 2017,
pod č.j. RRTV/7151/2017-vra. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a
násl. zákona č. 500/2004 Sb.
8-0-0
13. RRTV/2017/425/smu: Jaroslav Heindl / TV FOCUS / TV (místní) - vysílače / žádost o
podání vysvětlení; upozornění na porušení zákona - neoznámení zahájení vysílání
- 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, fyzickou osobu Jaroslava Heindla,
IČ: 67219888, bydliště: Vinohrady 2005/0, Kadaň 432 01,o podání vysvětlení, zda v
současné době provozuje televizní vysílání programu TV FOCUS, na základě licence sp.
zn. 2015/846/SMU/Jar, č.j. RRTV/4363/2015-SMU ze dne 1. prosince 2015. Rada
stanovuje provozovateli lhůtu k podání vysvětlení do 15 dnů ode dne doručení této
žádosti.
8-0-0
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3
zákona č. 31/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, fyzickou osobu Jaroslava Heindla, IČ:

67219888, bydliště: Vinohrady 2005/0, Kadaň 432 01, 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 TV FOCUS, šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence sp.
zn. 2015/846/SMU/Jar, č.j. RRTV/4363/2015-SMU ze dne 1. prosince 2015, ke dni 16.
prosince 2016 a stanovuje mu lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění.
8-0-0
14. RRTV/2017/415/zem: KATRO SERVIS, spol. s r.o. / TV / Informační programy //
Registrace / kabely - upozornění na porušení zákona
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3
zákona č. 31/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, společnost KATRO SERVIS, spol. s
r.o., IČ 150 43 355, se sídlem Plynárenská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín, na porušení 1)
ustanovení § 21 odst. 1, písm. e), § 21 odst. 7 a 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že předem nepožádal Radu o písemný souhlas se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci a neoznámil Radě změnu skutečností
uvedených v přihlášce k registraci, spočívající ve změně vkladu, výše obchodních podílů
a způsobu rozdělení hlasovacích práv jednotlivých akcionářů a seznamu akcionářů; 2)
ustanovení § 21 odst. 2 a § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím,
že neoznámil Radě změnu jednatele a ustanovení prokury. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
8-0-0
15. RRTV/2017/183/koz: Kuki TV/poskytování služby - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s vyjádřením společnosti Prague Digital TV s.r.o., IČ 28991800, se
sídlem Ortenovo nám. 1571/15a, Praha 7, PSČ 170 00, doručeným dne 12. dubna 2017,
ve věci poskytování služby Kuki TV a sděluje, že služba Kuki TV je poskytována v souladu
s právními předpisy, a může být zároveň zpřístupněna skrze programovou pozici DVB-T
multiplexu prostřednictvím Smart TV připojené k internetu.
8-0-0
- Rada se seznámila s vysvětelením podaným společností SMART Comp. a.s., IČ
25517767, se sídlem Brno, Bystrc, Kubíčkova 1115/8, PSČ 635 00, doručeným dne 13.
dubna 2017, ve věci poskytování služby Kuki TV.
8-0-0
- Rada se seznámila s vysvětlením podaným společností Planet A, a.s., IČ 00537012,
se sídlem U Helladey 697/4, 140 00 Praha 4-Michle, doručeným dne 27. dubna 2017, ve
věci poskytování služby Kuki TV.
8-0-0
16. RRTV/2017/442/smp: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení
- Rada se seznámila s 5 oznámeními
8-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele O2 TV s.r.o., IČ: 03998380,
doručeným Radě dne 23. 4. 2017 pod č.j. RRTV/7155/2017-vra, spočívajícím v zahájení
vysílání programu O2 TV FREE dne 1. 3. 2017 dle udělené licence č.j. RRTV/3253/2017zem ze dne 7. 2. 2017.
8-0-0
- Rada se seznámila s oznámeními provozovatele EFB NETWORK, s.r.o., IČ: 05748208,
doručenými Radě dne 12. 4. a 18. 4. 2017 pod č.j. RRTV/6927/2017-vra a
RRTV/6979/2017-vra, spočívajícími v zahájení vysílání programu UP NETWORK dne 14.
4. 2017 od 20:00 hod. dle udělené licence č.j. RRTV/6302/2017-fia ze dne 4. 4. 2017.
8-0-0

17. RRTV/2017/431/vis: Monitoring vysílání před krajskými volbami a volbami do Senátu
- TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., program TV DAKR, 19. 9.-7. 10. 2016
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu TV DAKR provozovatele TV
PRODUKCE DAKR, s.r.o. v období 19. září-7. října 2016.
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 vysílání TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., IČ:
28696921, se sídlem Obchodní 41, 434 01 Most-Velebudice, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu nebyly v období 19. září–7. října 2016 součástí vysílání programu TV
DAKR pořady žánru diskusní pořad, soutěžní pořad a hudební pořad, které jsou v licenci
jmenovány ve výčtu převažujících žánrů v celku programové skladby, a dále aby vysvětlil,
z jakého důvodu vysílal v témže období programovou smyčku v délce 30 minut, když v
licenci je stanoveno, že „po prvním roce vysílání se předpokládá prodloužení stopáže na
1 hodinu“, a první rok vysílání podle licence již uplynul. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
8-0-0
18. RRTV/2017/428/kro: TV Nova s.r.o. / Nova / analýza záznamu vysílání ze dne 31. 3.
2017 od 06.00 hod. do 18.00 hod.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou vysílání programu
NOVA provozovatele vysílání TV Nova s.r.o. ze dne 31. března 2016 v časovém úseku
6.00–18.00 hodin.
8-0-0
19. RRTV/2017/444/nej: Analýza kontinuálního úseku vysílání programů INFOKANÁL
ELSAT a TV Epigon provozovatele ELSAT, spol. s r.o. ze dnů 19. a 20. března 2017.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programů INFOKANÁL
ELSAT a TV Epigon provozovatele ELSAT, spol. s r.o. ze dnů 19. a 20. března 2017.
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 ELSAT, spol. s r.o., IČ: 13497766, sídlem
Bezdrevská 1082/9, České Budějovice, PSČ 370 11, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu nebylo do vysílání programu TV Epigon ve dnech 19. a 20. března 2017 zařazeno
obrazové zpravodajství, jak je uvedeno v licenčních podmínkách. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy.
8-0-0
20. RRTV/2017/433/bur: nezapůjčení záznamu - CZECH INFOLINE s.r.o./INFORMAČNÍ
KANÁL - CZECH TIP (logo: iCZECH TIP)/19.-20.3.2017
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném
znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění, rozhodla dne 9. května 2017 zahájit s provozovatelem CZECH INFOLINE s.r.o.,
IČ 25243403, se sídlem Plzeň, Klatovská třída 1460/83, PSČ 30100, správní řízení z moci
úřední pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se mohl dopustit tím, že nezapůjčil Radě záznam vysílání programu
INFORMAČNÍ KANÁL – CZECH TIP (logo: iCZECH TIP) ze dnů 19.–20. března 2017 z
časového úseku od 00.00 do 24.00 hodin, tj. z období dvou dnů.

8-0-0
21. RRTV/2017/429/kro: Screening únor a březen 2017
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole televizního
vysílání prostřednictvím screeningu za období únor a březen 2017, která pokrývala úseky
následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: TV Nova s.r.o. (dříve CET 21
spol. s r.o.) / Nova 2 – 10. února 2017 00:00:00–23:59:00 hod., 13. února 2017 00:00:00–
23:59:00 hod.; Česká televize/ ČT sport – 17. února 2017 08:00:00–23:59:00 hod., 18.
února 2017 08:00:00–23:59:00 hod., 19. února 2017 08:00:00–23:59:00 hod.; TV Nova
s.r.o. (dříve CET 21 spol. s r.o.) / Nova – 13. března 2017 00:00:00–23:59:00 hod., 14.
března 2017 00:00:00–23:59:00 hod., 16. března 2017 12:00:00–23:59:00 hod.; FTV
Prima, spol. s r.o. / Prima love – 20. března 2017 00:00:00–23:59:00 hod.; FTV Prima,
spol. s r.o. / Prima – 24. března 2017 17:00:00–23:59:00 hod.
8-0-0
- 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, sídlem Kavčí
hory, 14070 Praha 4, IČ 00027383, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č.
231/2001, tedy povinnost provozovatele pořady obsahující umístění produktu na začátku,
na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto
přerušení v zřetelně označit jako pořady obsahující umístění produktu, kterého se dopustil
tím, že pořad Biatlon: MS 2017 Rakousko (záznam štafety žen na 4 x 6 km na světovém
šampionátu v rakouském Hochfilzenu) odvysílaný dne 17. 2. 2017 od 21.40 hod. na
programu ČT sport byl označen jako pořad obsahující umístění produktu pouze na svém
začátku, na konci pořadu tato informace absentovala. Rada stanovuje provozovateli lhůtu
k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
8-0-0
- 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, sídlem Kavčí
hory, 14070 Praha 4, IČ 00027383, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č.
231/2001, tedy povinnost provozovatele pořady obsahující umístění produktu na začátku,
na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto
přerušení v zřetelně označit jako pořady obsahující umístění produktu, kterého se dopustil
tím, že pořad Klasické lyžování: ČEZ Jizerská 50 odvysílaný dne 19. 2. 2017 od 21.45
hod. na programu ČT sport byl označen jako pořad obsahující umístění produktu pouze
na svém konci, na začátku pořadu tato informace absentovala. Rada stanovuje
provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
8-0-0
- 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 na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele Česká televize, sídlem Kavčí hory, 14070 Praha 4, IČ 00027383,
o podání vysvětlení, v jakém obchodním vztahu je se subjekty Atomic a Salomon v
souvislosti s odvysíláním pořadu S ČT na vrchol aneb Nová energie českého lyžování
dne 19. 2. 2017 od 8.05 hodin na programu ČT sport, respektive z jakého důvodu byly v
pořadu prezentovány subjekty Atomic a Salomon formou obchodního sdělení, a to
opakovanou prezentací loga subjektů na produktech a ve stánku půjčovny lyží,
podpořenou rozhovorem obsluhy půjčovny lyží s jedním z účastníků závodu, který se
vyjadřuje pochvalně o zapůjčených lyžích, a dále prezentací loga Atomic na oblečení
redaktora, pokud pořad nebyl na svém začátku, v průběhu ani na konci označen

symbolem značícím umístění produktu v pořadu. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
8-0-0
- 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 na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele Česká televize, sídlem Kavčí hory, 14070 Praha 4, IČ 00027383,
o podání vysvětlení, v jakém obchodním vztahu je se subjektem Swix, Skupina ČEZ a
Kama v souvislosti s odvysíláním pořadu Klasické lyžování: ČEZ Jizerská 50, dne 18. 2.
2017 od 8.55 hodin na programu ČT sport, a pořadu Klasické lyžování: ČEZ Jizerská 50,
dne 18. 2. 2017 od 16.20 hodin na programu ČT sport, respektive z jakého důvodu byl v
pořadech prezentován subjekt Swix formou obchodního sdělení, a to opakovanou
prezentací loga subjektu Swix na produktech a ve stánku pro úpravu lyží, podpořenou
rozhovorem s Janem Weisshatelem, v pořadu označeným jako specialista na mazání
lyží, na jehož oblečení bylo zřetelné logo subjektu Swix a který hovořil o výhodách úpravy
lyží, dále prezentací loga Swix, Skupina ČEZ Kama na oblečení redaktora, pokud pořady
nebyly na svém začátku, v průběhu ani na konci označeny symbolem značícím umístění
produktu v pořadu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této výzvy.
8-0-0
22. RRTV/2017/426/hli: Analýza obchodních sdělení - leden 2017
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc leden 2017.
8-0-0
- Rada žádá Celní správu České republiky o součinnost ve věci podoby a šíření
obchodních sdělení propagujících loterie, hazardní hry a jiné.
8-0-0
- Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení s motivem
„Tesco – Finanční služby“, které bylo odvysíláno dne 11. ledna 2017 v čase 06:07:15
hodin na programu Prima.
8-0-0
- 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 § 46 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se
zadavatelem reklamy, společností SVUS Pharma a.s., IČ: 46504877, sídlem Smetanovo
nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, správní řízení pro možné porušení § 5d odst.
2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č.
1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli
potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani
na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, kterého se mohl dopustit
odvysíláním reklamy s motivem „Preventan“ dne 25. ledna 2017 v čase 14:42:59 hodin
na programu Prima, neboť z obsahu obchodního sdělení jednoznačně vyplývá, že
přípravek je určen prevenci onemocnění. Prostřednictvím spojení obrazové a zvukové
složky („Medvědi to vědi, že kdo dá se na Preventan, jen tak nic ho nesklátí, odolný je
jako Sandokan. Preventan když cucáme, nekašlem a nepšíkáme. Já a moji nejbližší u
nosu nudli nikdy nemáme“) je zde deklarován, byť kontextově, účinek přípravku na
předejití onemocnění, respektive přímý vliv na prevenci před onemocněním.
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) 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 § 46 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se
zadavatelem obchodního sdělení, společností Studio Moderna s.r.o., IČ 26159074, se
sídlem Praha 3, U nákladového nádraží 3153/8, PSČ 13000, správní řízení z moci úřední
pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit
zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Hair Grow Max“, který byl odvysílán dne 31.
ledna 2017 v čase 11:31:25 hodin na programu Nova Cinema a který může být nekalou
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. s) Přílohy 1 k tomuto zákonu,
neboť v teleshoppingu nabízí za cenu 1399 Kč produkt/lahvičku „Hair Grow Max“, přičemž
další, druhý produkt/lahvička Hair Grow Max je prezentovaná jako „zdarma“, ovšem je
zcela evidentní, že druhá lahvička propagovaného přípravku není dodávaná k nabízené
lahvičce Hair Grow Max zdarma; naopak tvoří integrální součást jedné sady, žádný z
těchto produktů není prodáván samostatně. Je zřejmé, že zákazník si nemůže zakoupit
samostatný produkt Hair Grow Max, ale musí si za uvedenou cenu 1399 Kč zakoupit celý
balíček oněch dvou produktů (dvě lahvičky produktu Hair Grow Max; 2x200 ml). Užitím
slova „zdarma“ se tak zadavatel dopouští klamavé obchodní praktiky, kdy v divákovi,
resp. spotřebiteli vyvolává klamavý dojem, že kupuje samostatný produkt/lahvičku Hair
Grow Max za cenu 1399 Kč, k němuž získává druhou lahvičku téhož produktu zdarma,
ale ve skutečnosti divák kupuje nedílnou sadu výrobků za cenu 1399 Kč, a žádný dárek
zdarma nezískává.
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své kompetence
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, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908,
sídlem Na žertvách 132/24, Libeň, 180 00 Praha 8, správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož je
provozovatel vysílání povinen zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb,
erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu
erekce a sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do
22.00 hodin, kterého se mohl dopustit tím, že dne 13. ledna 2017 v čase 8:52:28 hodin
na programu Prima ZOOM odvysílal reklamní spot s motivem „Cemio RED3“, který byl
obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy Cemio RED3, který je
přípravkem pro podporu prostaty, potence a vitality (zvuková složka: “Pánové, máte koule
si přiznat, že vaše prostata není jako před lety, a víte, že prostata souvisí i s potencí a
vitalitou?“, „přípravek nové generace red 3, na prostatu, potenci a vitalitu. Tři účinky v
jedné kapsli denně.“, "Red3, na prostatu, potenci a vitalitu. Vyzkoušejte original od Cemio
Switzerland za jedinečnou cenu.“; obrazová složka: „PROSTATA“, „POTENCE“,
„VITALITA“, „Slivoň africká podporuje zdraví prostaty. Maca podporuje sexuální zdraví a
fyzickou kondici. Sibiřský ženšen podporuje vitalitu.“).
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své kompetence
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, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem ČESKÁ TELEVIZE, IČ: 00027383,
sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, správní řízení z moci úřední pro možné porušení
§ 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož je provozovatel vysílání
povinen zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a
humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu erekce a sexuální
výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin, kterého

se mohl dopustit tím, že dne 17. ledna 2017 v čase 21:50:08 hodin na programu ČT 2
odvysílal reklamní spot s motivem „Cemio RED3“, který byl obchodním sdělením
obsahujícím propagaci doplňku stravy Cemio RED3, který je přípravkem pro podporu
prostaty, potence a vitality (zvuková složka: “Pánové, máte koule si přiznat, že vaše
prostata není jako před lety, a víte, že prostata souvisí i s potencí a vitalitou?“, „přípravek
nové generace red 3, na prostatu, potenci a vitalitu. Tři účinky v jedné kapsli denně.“,
"Red3, na prostatu, potenci a vitalitu. Vyzkoušejte original od Cemio Switzerland za
jedinečnou cenu.“; obrazová složka: „PROSTATA“, „POTENCE“, „VITALITA“, „Slivoň
africká podporuje zdraví prostaty. Maca podporuje sexuální zdraví a fyzickou kondici.
Sibiřský ženšen podporuje vitalitu.“).
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své kompetence
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, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ:
41693311, sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, správní řízení z moci
úřední pro možné porušení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož je
provozovatel vysílání povinen zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb,
erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu
erekce a sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do
22.00 hodin, kterého se mohl dopustit tím, že dne 13. ledna 2017 v čase 10:40:44 hodin
na programu Televize Barrandov odvysílal reklamní spot s motivem „Cemio RED3“, který
byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy Cemio RED3, který je
přípravkem pro podporu prostaty, potence a vitality (zvuková složka: “Pánové, máte koule
si přiznat, že vaše prostata není jako před lety, a víte, že prostata souvisí i s potencí a
vitalitou?“, „přípravek nové generace red 3, na prostatu, potenci a vitalitu. Tři účinky v
jedné kapsli denně.“, "Red3, na prostatu, potenci a vitalitu. Vyzkoušejte original od Cemio
Switzerland za jedinečnou cenu.“; obrazová složka: „PROSTATA“, „POTENCE“,
„VITALITA“, „Slivoň africká podporuje zdraví prostaty. Maca podporuje sexuální zdraví a
fyzickou kondici. Sibiřský ženšen podporuje vitalitu.“).
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném
znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele
obchodního sdělení, společnost NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., IČ: 26106965, sídlem
České Budějovice - České Budějovice 4, U Smaltovny 625, PSČ 37004, o podání
vysvětlení k obchodnímu sdělení/označení sponzora „ProMan plus“, které bylo
premiérově odvysíláno dne 27. ledna 2017 v čase 19:09:40 hodin na programu ČT sport.
Rada žádá o vysvětlení účelu užívání produktu ProMan plus („přirozená podpora
testosteronu“), který byl obchodním sdělením propagován. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.
8-0-0
23. RRTV/2017/432/vez: Souhrn podání OATV 9/2017 (29 podání)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k
obsahu televizních programů doručenými od 15. 4. 2017 do 3. 5. 2017 (29 podání): 1. TV
Nova s.r.o./NOVA – pořad Ulice, 17. 4. 2017 od 18:29 hodin – podprahový snímek; 2. TV
Nova s.r.o./NOVA – pořad Sportovní noviny, 30. 3. 2017 od 20:12 hodin; 3. ČESKÁ
TELEVIZE/ČT Sport – Téma pro hosty ČT Sport, 11. 4. 2017 od 13:56 hodin; 4. TV Nova
s.r.o./NOVA – pořad Tvoje tvář má známý hlas, 16. 4. 2017 od 20:15 hodin – Vystoupení
Jakuba Koháka; 5. Barrandov Televizní Studio a.s./ Televize Barrandov – pořad Naše
zprávy, 14. 4. 2017 od 18:30 hodin – neobjektivní reportáž; 6. Barrandov Televizní Studio

a.s./ KINO BARRANDOV – podvodné jednání v teleshoppingovém pořadu (4 podání); 7.
DONEAL, s.r.o./JOJ Cinema – vysílání dne 7. 4. 2017 v čase 19:00 hodin; 8. ČESKÁ
TELEVIZE/ČT1 – pořad Události, reportáž o navyšování důchodů, 12. 4. 2017 od 19:00
hodin; 9. FTV Prima, spol. s r.o. /Prima COOL – upoutávka na výstavu Exhibition, 19. 4.
2017; 10. TV Nova s.r.o./NOVA – nedodržení lhůty pro uchování záznamů, resp.
neposkytnutí záznamu; 11. FTV Prima, spol. s r.o. /Prima – Zprávy FTV Prima, reportáž
o trestním oznámení na Toulavé tlapky, 20. 4. 2017; 12. Československá filmová
společnost, s.r.o./kinoSvět – podvodné jednání v teleshoppingovém pořadu IQ KVÍZ; 13.
TV Nova s.r.o./NOVA – pořad Z pekla štěstí, 23. 4. 2017 od 11:51 hodin; 14. TV Nova
s.r.o./NOVA CINEMA – Záměna, 23. 4. 2017 od 11:20 hodin – erotický obsah; 15.
Československá filmová společnost, s.r.o./kinoSvět – 24. 4. 2017 mezi 19:00 – 20:00
hodin – doplněk stravy na psychické problémy; 16. ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – pořad
Reportéři ČT, reportáž Kníže Prášil, 12. 12. 2016 od 21:20 hodin; 17. ČESKÁ
TELEVIZE/ČT1 – pořad Otázky Václava Moravce, 23. 4. 2017 od 12:00 hodin –
neobjektivní vedení rozhovoru; 18. Obchodní sdělení Pizzeti – nevhodnost reklamy pro
dětského diváka; 19. TV Nova s.r.o./NOVA 2 – pořad Dva a půl chlapa, 25. 4. 2017 od
14:15 hodin – vulgarismy; 20. TV Nova s.r.o./NOVA – pořad Střepiny, reportáž
Homeopatika, 26. 2. 2017 od 23:12 hodin; 21. Město Roudnice nad Labem/MIS – reportáž
Novinky v ulicích, 13. 4. 2017 – skrytá reklama; 22. reklamní spot Alza.cz – II. odpověď;
23. odpověď Rady České televize na stížnost č. j. RRTV/2435/2016-BUR; 24. reakce na
dopis ze dne 24. 4. 2017, 25. upoutávka na koncert skupiny KISS - propagace
neonacismu a fašismu.
8-0-0
- 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,
se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení ustanovení § 53 odst.
4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že před vysíláním pořadu Ulice dne
17. dubna 2017 od 18:29 hodin na programu NOVA neoznačil jako jeho sponzora rovněž
konopné mazání Mentolka. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
upozornění.
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném
znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se
sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, o podání vysvětlení, z jakého důvodu
zařadil do průběhu děje pořadu Ulice, vysílaného dne 17. dubna 2017 od 18:29 na
programu NOVA, záběr na studio hlavní zpravodajské relace Televizní noviny. Záběr se
konkrétně objevil ve scéně, v níž spolu hovoří muž a žena v baru (v čase 0:36:57 hodin
od začátku pořadu). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
výzvy.
8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném
znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele TV Nova s.r.o. (dříve CET 21 spol.
s r.o.), IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu prezentoval v reportáži nazvané „Fotbal má odbory, Unie
hodlá zastupovat hráče“, odvysílané v pořadu Sportovní noviny dne 30. března 2017 na

programu NOVA, vznik Hráčské fotbalové unie tak, že v
organizace, která tady doposud nebyla. Takovýto význam je
výpovědi moderátora „Fotbaloví hráči, jak profesionální, tak
konečně zastání.“. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
výzvy.

České republice vznikla
patrný zejména z úvodní
amatérští, mají v Česku
30 dní ode dne doručení

8-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném
znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s.,
IČ 41693311, sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 15200, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu neposkytl v reportáži nazvané „Zelený pochod“, odvysílané
v pořadu Naše Zprávy dne 14. dubna 2017 na programu Televize Barrandov, prostor
rovněž zastáncům novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Neposkytnutím prostoru
bylo téma dané novely prezentováno jednostrannou optikou. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
8-0-0
- 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 Československá filmová
společnost, s.r.o., IČ: 27168425, se sídlem Václavské náměstí 831/21, 11000 Praha 1,
na porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se
odvysíláním pořadu S MUDr. Jonášem o zdraví, dne 24. dubna 2017 od 19:00 hodin na
programu kinoSvět, v 13. minutě od začátku vysílání pořadu dopustil nepatřičného
zdůrazňování umístěných produktů značky Joalis (konkrétně Depreson, Egreson,
Embase, Streson, Emoce), a to zejména verbálními prostředky prostřednictvím informace
o kvalitách výrobků („Takže detoxikace bude odstraňovat tyto toxiny. A budeme je
odstraňovat takovými preparáty jako je Depreson, o tom jsme již hovořili. Budou to třeba
preparáty Egreson, … je-li centrum pro agresivitu takto zatíženo anebo Embase, centrum
pro strach, centra pro úzkost Streson, centra, která přinášejí pocit nebezpečí, ohrožení,
preparáty Emoce, protože člověk je zmítán svými emocemi a někteří lidé až si z těchto
emocí udělají jed, udělají něco, co je rozežírá. Takže to jsou všechno detoxikační
preparáty, které mohou očistit tato emocionální centra…“), ale i prostředky obrazovými,
jelikož v záběrech zobrazil balení produktů s cílem explicitně upozornit na produkt
prostředky připomínajícími reklamní nabídku. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode
dne doručení upozornění.
8-0-0
- 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., sídlem
Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 45800456, na porušení § 32 odst. 1 písm.
j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 25. dubna 2017 od 14:15 hodin
na programu NOVA 2 odvysílal pořad Dva a půl chlapa, který obsahoval vulgarismy
„kurev“ (0:13:45 – od začátku vysílání pořadu) a „kurvy“ (0:13:51), 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 6.00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
8-0-0

24. 2016/963/had/HER: HERO CZECH s.r.o./Sunar/ Prima COOL/6.9.2016/19:15:32 hodin/
možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení EP
a Rady (EU) č. 1169/2011
- 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, účinných v době odvysílání obchodního
sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 2 písm. j) a § 8a odst. 6 písm. b)
zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 9. května
2017 toto rozhodnutí: Rada ukládá společnosti HERO CZECH s.r.o., IČ: 27114121, se
sídlem Praha 5, Radlická 751/113e, PSČ 15000, v souladu s § 8a odst. 2 písm. j) a § 8a
odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení povinnosti
stanovené § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení
EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravinách nesmějí být
zavádějící vyvoláváním dojmu, že dotčená potravina má zvláštní charakteristiky, pokud
všechny podobné potraviny mají ve skutečnosti stejné charakteristiky, zejména
výslovným zdůrazňováním přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých složek nebo živin, k
čemuž došlo zadáním obchodního sdělení Sunar, které bylo odvysíláno dne 6. září 2016
na programu Prima COOL v 19:15:32 hodin. V reklamě zaznívá, že Vitamín A přispívá ke
správné funkci imunitního systému. Kyselina alfa-linolenová přispívá k rozvoji mozku.
Železo přispívá k rozvoji poznávacích funkcí u dětí. Tyto vlastnosti jsou pak v rámci
obchodního sdělení vyzdvihovány a deklarovány jako specifická vlastnost potraviny
Sunar tvrzením: „Bystrý mozek, imunita, poznávací funkce a mlsný jazýček. Po kom to
má? Po Sunaru.“ Spotřebitel je tak přesvědčován, že uvedené složení produktu,
zajišťující konkrétní potřeby zdravého vývoje, je právě a pouze předností Sunaru,
přestože jde o látky, jejichž obsah je u tohoto sortimentu – pokračovací výživy povinný ze
zákona. Reklama uvedeným zpracováním uvádí spotřebitele v omyl o povaze výrobku a
jeho domnělých přednostech. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci
tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2016963. V souladu s
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada
účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1
000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol
2016963 úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí.
7-0-0
25. 2016/926/RUD/FTV: Prima/Očima Josefa Klímy/13.9.2016/od 21:30 hodin - neúplné a
účelové informace
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad na
základě ustanovení § 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 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 9.
května 2017 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem v Praze, Na žertvách 132/24, PSČ 180 00, správní řízení vedené pro
porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním
pořadu Očima Josefa Klímy, respektive reportáže pojednávající o případech odebírání
dětí do ústavní péče, který byl odvysílán dne 13. září 2016 od 21.30 hodin na programu
Prima, neboť nebyla splněna podmínka předchozího typově shodného upozornění na
porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
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) 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 v Praze, Na žertvách 132/24, PSČ 180 00, na
porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne
13. září 2016 od 21.30 hodin na programu Prima odvysílal pořad Očima Josefa Klímy,
konkrétně pak reportáž pojednávající o případech odebírání dětí do ústavní péče při
sporech rodičů o jejich péči. Reportáž byla zpracována tak, aby vyznívala v kritiku
soudního rozhodnutí, resp. ve prospěch té strany sporu, které byl omezen styk s dětmi.
Okolnosti sporu, a zejména pak samotného soudního rozhodnutí, byly v průběhu
reportáže prezentovány neúplně a účelově. Reportáž prostřednictvím redakčního
komentáře divákům podsouvala, že děti byly do ústavu umístěny, „aby se naučily mít rády
svého otce“, přičemž absentovalo odborné odůvodnění soudního rozhodnutí, zveřejnění
odborných znaleckých posudků či výpověď odborníků, resp. autorů těchto posudků. Divák
si tak na základě zhlédnutí pořadu nemohl na pojednávaný problém svobodně vytvořit
vlastní názor. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
7-0-0
26. 2014/810/RUD/TV: TV s.r.o./ACTIVE TV/Kvíz/29.5.2014/od 19:30 hodin - 300 000 Kč
- Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 20. dubna 2017,
č.j. 10 As 64/2017, kterým bylo zastaveno řízení o kasační stížnosti proti rozsudku
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 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, neboť stěžovatel (šiřitel teleshoppingu) nezaplatil
soudní poplatek.
8-0-0
27. RRTV/2017/424/vhu: Kulatý stůl Národního konventu EU na téma Mediální
gramotnost v kontextu občanského vzdělávání
- Rada se seznámila s informací o průběhu jednání kulatého stolu Národního konventu
EU na téma Mediální gramotnost v kontextu občanského vzdělávání.
8-0-0
28. RRTV/2017/449/chr: SMART Comp. a.s./Kuki Kino/www.kuki.cz/zápis
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 SMART
Comp a.s., ze dne 18. dubna 2017, doručeného Radě dne 19. dubna 2017, toto potvrzení:
Poskytovatel SMART Comp a.s., IČ: 255 17 767, se sídlem v Brně, Kubíčkova 1 115/8,
PSČ 635 00, byl dne 9. května 2017 zapsán 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 ode dne 1. května 2017 pod názvem Kuki Kino, umístěná na
internetové adrese www.kuki.cz.
8-0-0
29. RRTV/2017/113/kro: Analýza služby/www.tvdrak.cz - po reakci/zápis
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 KTV

GALAXIE, z. s., ze dne 1. dubna 2017, doručeného Radě dne 7. dubna 2017, toto
potvrzení: Poskytovatel KTV GALAXIE, z. s., IČ: 032 62 073, se sídlem v Hradci Králové,
K Zastávce 408/8a, PSČ 503 41, byl dne 9. května 2017 zapsán 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 ode dne 1. ledna 2017 pod
názvem Zveřejňování reportáží na webové stránce, umístěná na internetové adrese
www.tvdrak.cz.
8-0-0
30. RRTV/2017/224/pim: Jaroslav Heindl/www.tv-focus/ nedostupnost služby/po
vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Jaroslav Heindl, IČ 672 19
888, bytem v Kadani, Vinohrady 2005, PSČ: 432 01, zda je nemožnost zobrazení
internetových stránek na adrese www.tv-focus.cz pouze dočasná, či zda poskytování
příslušné audiovizuální mediální služby na vyžádání Videoarchív bylo ukončeno.
8-0-0
31.
RRTV/2017/225/pim:
Kulturní
a
společenské
středisko
Chodov,
s.r.o./www.kasschodov.cz/chybějící info o RRTV/ kontrola služby
- Rada se seznámila s výsledkem kontroly služby Poskytování archivních
audiovizuálních záznamů prostřednictvím internetu poskytovatele Kulturní a společenské
středisko Chodov, s.r.o., IČ 26318491 sídlem náměstí ČSM 1022, 357 35 Chodov u
Karlových Varů, jakým způsobem plní povinnost plynoucí z § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.
132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem umožňuje uživatelům služby Poskytování
archivních audiovizuálních záznamů prostřednictvím internetu, umístěné na internetové
adrese www.kasschodov.cz, přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad
poskytováním AVMSnV je Rada.
8-0-0
32. RRTV/2017/74/kod: Přehled odpovědí poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
- Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
8-0-0
33. RRTV/2017/01/dol: Změny ve vysílání I. Q 2017
- Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za první
čtvrtletí roku 2017.
7-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

