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Tisková zpráva z 2. zasedání 2021, konaného dne 26. 1. 2021 

 

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 2. zasedání 
projednala 35 bodů programu. Vyhodnotila 36 stížností diváků, vydala dvě upozornění na 
porušení zákona, rozhodla o zahájení dvou řízení o přestupku.  
Rada na svém 2. zasedání uložila jednu pokutu zadavateli obchodního sdělení, 
společnosti WHITE ELEPHANT s.r.o., ve výši 10 000,-  Kč pro porušení povinnosti 
stanovené § 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 dopustil 
zadáním obchodního sdělení/teleshoppingu na doplněk stravy Bílý slon - močové cesty“ 
(doplněk stravy), který byl odvysílán dne 28. března 2020 v čase 17:58:41 hodin na 
programu ŠLÁGR TV, neboť z obsahu obchodního sdělení vyplývá, že přípravek je určen 
pro vyléčení onemocnění, případně jeho prevenci. Vyznění obchodního sdělení utvrzuje 
spotřebitele o účincích přípravku na zdraví, jak je explicitně vyjádřeno během rozhovoru 
mezi moderátorem a hostem („Já budu zdravý jako řípa, protože jsem tady objevil Bílého 
slona s názvem Močové cesty.“. „Ehm, ehm, je to tak. „Ehm, ehm, je to tak. 
A samozřejmě... pokud pokud... žijeme aktivně, navštěvujeme plavecké stadiony, sauny 
a nejrůznější vířivky a tak dále, tak se velice často setkáváme s patogeny, které u nás 
vyvolávají záněty těch močových cest, zejména ženy na to jsou hodně náchylné.“). Další 
informací je, že propagovaný produkt obsahuje „přírodní antibiotikum“, respektive jeho 
užitím může spotřebitel předejít tomu, že mu budou v případě potíží s močovými cestami 
nasazena antibiotika („no a pak se stane, že přijdem k doktorovi a první, co je, že nám 
tam napíše antibiotika, ovšem my tomu můžeme předejít vlastně, protože když se na tu 
skladbu bylinek, tak tam je jedna, o které jste řekl, že to je vlastně přírodní antibiotikum.“ 
Host: „To je lichořeřišnice, lichořeřišnice větší, a ta je svým antibiotickým účinkem 
unikátní.“). Předmětná tvrzení jsou velmi zavádějící, nebezpečná, respektive v krajním 
případě mohou spotřebitele odrazovat od návštěvy lékaře - specialisty, která je v mnoha 
případech nezbytná. V rámci předmětného obchodního sdělení jsou uvedeny takové 
informace, které mohou naznačovat, že přípravek slouží jako prevence před 
onemocněními, potažmo přímo k jejich vyléčení (potíže s močovými cestami, záněty 
močových cest). 
Rada udělila licenci společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o k 

provozování televizního vysílání programu MTV Global šířeného prostřednictvím družice. 

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-   Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona 

č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), 

vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli První rozhlasová, s.r.o., IČ 

256 43 908, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 

skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 

Oldies rádio (licence č.j. Ru/175/99/2370 ze dne 22.6.1999) podle § 21 odst. 1 písm. a) 
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zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rock 

Radio, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

-   Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 

odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele 

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

skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 

Rádio Dálnice, licence sp.zn.: 2014/257/zab, a to o změně územního rozsahu vysílání a 

souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Lipník nad 

Bečvou 90,2 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., 

IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava souhlas se změnou skutečností 

uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 

vysílačů programu Rádio Dálnice, licence sp.zn.: 2014/257/zab, a to se změnou 

územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně 

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

/ 50 W souřadnice WGS 84: 17 39 02 / 49 32 56. 

-   Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 

odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele 

JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava o 

změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 

programu RADIO ČAS-FM, licence Sp.zn.: 2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011, a to 

o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve 

změně stanoviště kmitočtu Olomouc 101,3 MHz /100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje 

provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 

72527 Ostrava souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 

provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČAS-FM, 

licence Sp.zn.: 2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011, a to se změnou územního 

rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště 

kmitočtu Olomouc 101,3 MHz /100 W na stanoviště Olomouc Slavonín 2 101,3 MHz / 

100 W souřadnice WGS 84: 17 13 11 / 49 34 08. 

-   Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona 

č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), 

vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Radio Contact Liberec, spol. s r.o., IČ: 

14866285, se sídlem Na Okruhu 872/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, souhlas 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 

programu Radio Contact Liberec (licence č.j. Ru/105/01) podle § 21 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by 

nevedly k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění 

licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 

-   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 pro rozhlasové a televizní vysílání odmítá 

žádost provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem 

Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, o prodloužení doby platnosti licence 

k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL RÁDIO (licence sp.zn. 

2014/858/zab), šířeného prostřednictvím vysílačů, neboť žádost nebyla podána v 

zákonné lhůtě. 

-   Rada se seznámila s analýzou programu DANCE RADIO provozovatele MAX LOYD, 

s.r.o., z pondělí 4. 1. 2021 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu 
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se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními 

podmínkami. 

-   Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 

MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Černá Hora, Trutnov 105,3 MHz) dne 11. ledna 

2021, HAMCO, s.r.o. (program RADIO HANÁ; Olomouc 92,3 MHz) dne 11. ledna 2021, 

JUKE BOX, spol. s r. o. (program Radio Čas Rock; Ostrava město 99,9 MHz) dne 

11. ledna 2021, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Radio Spin; Praha 

96,2 MHz) dne 11. ledna 2021, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Prostějov 

102,8 MHz) dne 11. ledna 2021 a LONDA spol. s r.o. (program RÁDIO IMPULS; Ústí nad 

Labem 102,0 MHz) dne 11. ledna 2021. 

-   Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání 

krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV 

vysílače. 

-   Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO BONTON a.s., IČ: 60192682, 

se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, PSČ 12000  doručeným Radě dne 13.01.2021, 

č.j.: RRTV/742/2021-vra spočívajícím v oznámení zapsaných změn do obchodního 

rejstříku, a to funkce předsedy představenstva provozovatele u člena představenstva 

Daniela Častvaje, funkce předsedy dozorčí rady provozovatele u člena dozorčí rady 

JUDr. Daniela Křetínského a změny související se změnami stanov provozovatele 

(změna byla schválena rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 

1.9.2020, sp.zn. 2020/650/blu). 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-   Rada udělila právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech 

s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 

zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného 

prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: MTV Global; základní 

programová specifikace: Všeobecně zábavní a hudební televizní program pro mládež 

zaměřený zejména na americkou produkci; výčet států, na jejichž území má být vysílání 

zcela nebo převážně směřováno: Evropa: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a 

Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, 

Francie, Chorvatsko, Island, Itálie, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, 

Lucembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, 

Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, San Marino, Severní 

Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Svatý stolec, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, 

Turecko, Ukrajina, Velká Británie; Blízký východ: Izrael; Afrika: Alžírsko, Angola, Benin, 

Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Gabon, 

Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jihoafrická republika, Jihosúdánská republika, 

Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Lesotho, 

Libérie, Libye, Madagaskar, Malawi, Mali, Maroko, Mauricius, Mauritánie, Mosambik, 

Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, 

Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a 

Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Tunisko, Uganda, Zambie, Zimbabwe; Asie: 

Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, 

Uzbekistán; hlavní jazyk vysílání: angličtina; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle 

žádosti, ze dne 29. prosince 2020, č.j.: RRTV/17445/2020-vra, ve znění upřesnění žádosti 

ze dne 7. ledna 2021, č.j.: RRTV/519/2021-vra a  č.j.: RRTV/737/2021-vra, ze dne 

13. ledna 2021.  

-   Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, na jejichž území je 

televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Belgie, Bulharsko, Dánsko, 

Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 
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Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, 

Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko o udělení licence společnosti 

ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, 

Staré Město, 110 00 Praha 1, k televiznímu vysílání programu MTV Global, šířeného 

prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Všeobecně zábavní a 

hudební televizní program pro mládež zaměřený zejména na americkou produkci. 

-   Rada v souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb., ve spojení s § 66 

odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., zastavuje řízení vedené se společností BIG 

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

Praha 4, č.j. RRTV/3432/2020-vra ze dne 3. března 2020, o udělení licence k provozování 

televizního vysílání programu FANFAN šířeného prostřednictvím družice a kabelových 

systémů, neboť žadatel ve stanovené lhůtě nezaplatil správní poplatek ve výši podle 

položky 67 sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, k jehož zaplacení byl v řízení povinen, a Rada již účastníkovi v průběhu řízení 

poskytla lhůtu přiměřenou k provedení úkonu. 

-   Rada v souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb., ve spojení s § 66 

odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., zastavuje řízení vedené se společností BIG 

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

Praha 4, č.j. RRTV/3432/2020-vra ze dne 3. března 2020, č.j. RRTV/3433/2020-vra, o 

udělení licence k provozování televizního vysílání programu ONA šířeného 

prostřednictvím družice a kabelových systémů, neboť žadatel ve stanovené lhůtě 

nezaplatil správní poplatek ve výši podle položky 67 sazebníku správních poplatků, 

přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, k jehož zaplacení byl v řízení 

povinen, a Rada již účastníkovi v průběhu řízení poskytla lhůtu přiměřenou k provedení 

úkonu. 

-   Rada v souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb., ve spojení s § 66 

odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., zastavuje řízení vedené se společností BIG 

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

Praha 4, č.j. RRTV/3432/2020-vra ze dne 3. března 2020, č.j. RRTV/3430/2020-vra, o 

udělení licence k provozování televizního vysílání programu TOP SECRET šířeného 

prostřednictvím družice a kabelových systémů, neboť žadatel ve stanovené lhůtě 

nezaplatil správní poplatek ve výši podle položky 67 sazebníku správních poplatků, 

přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, k jehož zaplacení byl v řízení 

povinen, a Rada již účastníkovi v průběhu řízení poskytla lhůtu přiměřenou k provedení 

úkonu. 

-   Rada vzala na vědomí, že provozovateli ViacomCBS Networks International Czech 

s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zanikla dne 

12. ledna 2021, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování 

televizního vysílání programu Paramount Channel (Rumunsko), šířeného prostřednictvím 

družice, udělená rozhodnutím sp. zn.: 2016/369/FIA/MTV, č.j.: RRTV/1435/2016-FIA, ze 

dne 3. května 2016, dle žádosti ze dne 11. ledna 2021, č.j.: RRTV/604/2021-vra. O této 

skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení. 

-   Rada vzala na vědomí oznámení provozovatele ViacomCBS Networks International 

Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, 

podle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního 

programu Paramount Channel (Rumunsko), licence, sp. zn.: 2016/369/FIA/MTV, č.j.: 

RRTV/1435/2016-FIA, ze dne 3. května 2016, šířeného prostřednictvím družice, ke dni 

12. ledna 2021, dle oznámení ze dne 11. ledna 2021, č.j.: RRTV/604/2021-vra. 

-   Rada vzala na vědomí, že provozovateli ViacomCBS Networks International Czech 

s.r.o, IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zanikla podle 

ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence  sp. zn.  2016/908/SMU/MTV, 

č.j. RRTV/3141/2016-smu ze dne 25. října 2016, k provozování televizního vysílání 
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programu RTL Spike,  šířeného prostřednictvím družice,  na základě jeho žádosti 

doručené Radě dne 4. ledna 2021   pod  č.j. RRTV/83/2021-vra, a to  ke dni 12. ledna 

2021. O této skutečnosti Rada vydává osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 

Sb.  

-   Rada se seznámila s oznámením společnosti ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, 

se sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o: 1) zrušení 

společnosti ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, a jejím vstupu do likvidace; 2) změně 

jednatele, a to odvolání jednatele Karla Peterky a jmenování nového jednatele, 

společnost FDWS Europe, a.s., IČ 601 97 421, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 

160 00 Praha 6, kterou při výkonu funkce zastupuje Manfred Švestka; v rozsahu dle 

oznámení ze dne 4. ledna 2021, č.j. RRTV/60/2021-vra. 

-   Rada zrušila podle § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli CATR 

spol. s r.o., IČO: 49623524, se sídlem Jeremenkova 510/41, Podolí, 147 00 Praha 4, 

registraci č. j. Rg/9/98 ze dne 25. 3. 1998, k provozování převzatého vysílání šířeného 

prostřednictvím kabelových systémů ke dni právní moci tohoto rozhodnutí, a to na žádost 

provozovatele doručené dne 11. ledna 2021 pod č. j. RRTV/595/2021-vra. 

-   Rada zrušila podle § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli KABEL 

OSTROV, s.r.o., IČO: 63508834, se sídlem Ostrov, Mírové nám. 733, PSČ 36301, 

registraci č. j. Rg/4/97 ze dne 19. 8. 1996, k provozování převzatého vysílání šířeného 

prostřednictvím kabelových systémů ke dni právní moci tohoto rozhodnutí, a to na žádost 

provozovatele doručené dne 12. ledna 2021 pod č. j. RRTV/682/2021-vra. 

-   Rada konstatovala, že dne 1. ledna 2021 zanikla registrace sp. zn. 2011/113/zem/SAT, 

č.j. zem/413/2011, ze dne 8. února 2011, provozovateli převzatého vysílání, SAT - AN 

CableNet SE, IČ: 2417888, se sídlem Ječná 243/39a, Nové Město, 120 00 Praha 2, a to 

v důsledku zániku právnické osoby SAT - AN CableNet SE, IČ: 2417888. 

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

provozovatele převzatého vysílání Czech Digital Group, a., IČ: 25842609, se sídlem: 

Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, šířeného prostřednictvím vysílačů, o změně 

ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn. 2008/70/fia/CDG, č.j. 

fia/645/08 ze dne 22. ledna 2008, spočívajícím v ukončení vysílání programu NASA TV 

UHD v celoplošné Vysílací síti 23 a v rozsahu dalších informací, uvedených v podání č.j. 

RRTV/136/2021-vra doručeném dne 5. ledna 2021. 

-   Rada se seznámila s oznámením provozovatele ViacomCBS Networks International 

Czech s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle 

§ 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o zahájení vysílání programu TeenNick 

šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. RRTV/16112/2020-fia, spis. zn.: 

RRTV/2020/872/fia, ze dne 8. prosince 2020, a to dne 12. ledna 2021, dle podání 

doručeného dne 5. ledna 2021 pod č.j. RRTV/133/2021-vra. 

-   Rada se seznámila s oznámením provozovatele ViacomCBS Networks International 

Czech s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle 

§ 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o zahájení vysílání programu TeenNick 

šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. RRTV/45/2021-fia, spis. zn.: 

RRTV/2020/872/fia, ze dne 22. prosince 2020, a to dne 12. ledna 2021, dle podání 

doručeného dne 11. ledna 2021 pod č.j. RRTV/606/2021-vra. 

-   Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., 

IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, v zastoupení 

advokátní kanceláře Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., dle § 32 odst. 1 písm. s) zákona 

č. 231/2001 Sb., o zahájení vysílání programu SPEKTRUM HOME+ šířeného 

prostřednictvím zvláštními přenosovými systémy na základě licence č.j. 

RRTV/15445/2020-vra, spis. zn.: 2020/751/fia, ze dne 18. listopadu 2020, a to dne 1. 

února 2021, dle podání ze dne 12. ledna 2021 doručeného dne 18. ledna 2021 pod č.j. 

RRTV/949/2021-vra. 
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-   Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2020/624/had provedla důkaz 

zhlédnutím záznamu označení sponzora pořadu s motivem „Krušovice - soutěž“, 

odvysílaného dne 17. března 2020 v čase 17:03:35 hodin na programu Prima. 

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

-   Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení 

„Ušetřeno.cz“, odvysílané dne 22. října 2020 v čase 17:57:34 hodin na programu NOVA. 

-   Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 

reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v 

souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a 

řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem 

obchodního sdělení, společností TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., 

IČ: 31 340 822, se sídlem Brečtanová 1, Bratislava 830 07, (dále „obviněný“), řízení o 

přestupku z moci úřední pro možné porušení § 5j odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ve 

spojení s §1 odst. 10 téhož zákona, neboť obchodní sdělení / oznámení sponzora 

programu „Tipos.sk“, odvysílané dne 23. října 2020 v čase 18:39:27 hodin na programu 

Sport1 Czechia and Slovakia, neobsahuje viditelné a zřetelné varování tohoto znění: 

"Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!". 

-   Rada postupuje Ministerstvu financí ČR podnět týkající se hazardních her 

poskytovaných společností TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. dostupných na 

území České republiky.  

-   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, v řízení o 

přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 26. ledna 2021 takto: 

Obviněný zadavatel obchodního sdělení, společnost WHITE ELEPHANT s.r.o., IČ 

06245676, sídlem Lidická 2483, 390 03, Tábor, se uznává vinným v souladu s § 8a odst. 

2 písm. j) zákona č. 40/1995 Sb. pro porušení povinnosti stanovené § 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 dopustil zadáním 

obchodního sdělení/teleshoppingu na doplněk stravy Bílý slon - močové cesty“ (doplněk 

stravy), který byl odvysílán dne 28. března 2020 v čase 17:58:41 hodin na programu 

ŠLÁGR TV, neboť z obsahu obchodního sdělení vyplývá, že přípravek je určen pro 

vyléčení onemocnění, případně jeho prevenci. Vyznění obchodního sdělení utvrzuje 

spotřebitele o účincích přípravku na zdraví, jak je explicitně vyjádřeno během rozhovoru 

mezi moderátorem a hostem („Já budu zdravý jako řípa, protože jsem tady objevil Bílého 

slona s názvem Močové cesty.“. „Ehm, ehm, je to tak. „Ehm, ehm, je to tak. 

A samozřejmě... pokud pokud... žijeme aktivně, navštěvujeme plavecké stadiony, sauny 

a nejrůznější vířivky a tak dále, tak se velice často setkáváme s patogeny, které u nás 

vyvolávají záněty těch močových cest, zejména ženy na to jsou hodně náchylné.“). Další 

informací je, že propagovaný produkt obsahuje „přírodní antibiotikum“, respektive jeho 

užitím může spotřebitel předejít tomu, že mu budou v případě potíží s močovými cestami 

nasazena antibiotika („no a pak se stane, že přijdem k doktorovi a první, co je, že nám 

tam napíše antibiotika, ovšem my tomu můžeme předejít vlastně, protože když se na tu 

skladbu bylinek, tak tam je jedna, o které jste řekl, že to je vlastně přírodní antibiotikum.“ 

Host: „To je lichořeřišnice, lichořeřišnice větší, a ta je svým antibiotickým účinkem 

unikátní.“). Předmětná tvrzení jsou velmi zavádějící, nebezpečná, respektive v krajním 
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případě mohou spotřebitele odrazovat od návštěvy lékaře - specialisty, která je v mnoha 

případech nezbytná. V rámci předmětného obchodního sdělení jsou uvedeny takové 

informace, které mohou naznačovat, že přípravek slouží jako prevence před 

onemocněními, potažmo přímo k jejich vyléčení (potíže s močovými cestami, záněty 

močových cest). Za přestupek se pachateli v souladu s § 8a odst. 6 písm. b), ukládá 

pokuta ve výši 10 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto 

rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2020626. V souladu s 

ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 

vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku 

nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 

2020626 úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto 

rozhodnutí. 

-   Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele  AMC Networks Central 

Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 18600, na základě 

jakých smluvních ujednání či jiných dohod komentátor přímého přenosu z přípravy 

automobilových závodů Formule 1 -  Velká cena Eifelu, trénink 1, odvysílaného dne 

9. října 2020 od 10:55 hodin na programu Sport1 Czechia and Slovakia, prezentoval 

nabídku „OneGPtickets“, resp. zájezdu cestovní kanceláře CK Prima Italia s.r.o. na 

závody Formule 1 na okruhu v Imole. 

-   Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. 

a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 

dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 

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

platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Formule 1 -  

Velká cena Eifelu, trénink 1, na programu Sport1 Czechia and Slovakia dne 9. října 2020 

v 10:55 hodin, že věc odkládá. 

-   Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., IČ: 

45357366, sídlem U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, ve věci 

obchodního sdělení „Gambrinus - vyšší stupeň“, které bylo premiérově odvysíláno dne 

22. června 2020 v čase 15:07:01 hodin na programu Prima. 

-   Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Telemedia Interactv 

Production Home Limited, sídlem Arch. Makarios III,195 Neocleous House P.C. 3030. 

Limassol, Kypr, HE 144566, DIČ CY 10147566V, souvisejícím s teleshoppingem Rychlá 

hra, odvysílaným 3. 11. 2020 v 9:51 hodin na programu Televize Barrandov, respektive s 

vysvětlením, zda se jednalo o živý přenos, jak uváděl nápis na obrazovce.  

-   Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Emporia Style Kft., 

IČO: 01 - 09 - 170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41, 

souvisejícím s teleshoppingem Klenot TV, odvysílaným 3. 11. 2020 v 9:27 hodin na 

programu BARRANDOV KRIMI, respektive s vysvětlením, zda se jednalo o živý přenos, 

jak uváděl nápis na obrazovce.  

-   Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona 

č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen 

„zákon č. 40/1995 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním teleshoppingového bloku Rychlá hra, 

3. listopadu 2020 v 9:51 hodin na programu Televize Barrandov, a teleshoppingového 

bloku Klenot TV, 3. listopadu 2020 v 9:27 hodin na programu BARRANDOV KRIMI, že 

věc odkládá. 

-   Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Direct Group S.A., Salduba 

Building, Third Floor, 53rd East Street, Marbella, Panama City, Panama, týkajícím se 
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reklamního spotu s motivem „Audisin“ odvysílaným dne 5. srpna 2019 v čase od 12:53:05 

hodin na programu Televize Barrandov. 

-   Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. 

a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 

Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále 

jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 

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

zahájit se zadavatelem reklamy, společností Global Group LTD, se sídlem: BP 1156 303, 

Place Pangahari Mutsamudu, Anjouan, Komorský svaz, řízení o přestupku z moci úřední 

pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., respektive 

ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive přílohy 

1 písm. p) zákona č. 634/1992 Sb., čehož se mohl dopustit zadáním reklamním spotu s 

motivem „Audisin“ odvysílaném dne 5. srpna 2019 v čase od 12:53:05 hodin na programu 

Televize Barrandov, který může být nekalou obchodní praktikou, neboť v reklamě jsou 

uváděná nepravdivá tvrzení, že výrobek může vyléčit nemoc, zdravotní poruchu nebo 

postižení, když uvádí, že výrobek Audisin „zesiluje lidskou řeč“, „eliminuje zbytečný hluk“ 

a že užitím produktu člověk „znovu uslyší hlasitě, čistě a zřetelně“. 

-   Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ViacomCBS Networks 

International Czech s.r.o., z jakého důvodu v období mezi 13. a 19. dubnem 2020 na 

programech Nickelodeon, šířeném na území Rumunska, vysílal reklamu propagující 

doplňky stravy, přestože rumunská právní úprava reklamu na doplňky stravy na dětských 

programech zakazuje. 

-   Rada se seznámila se stanoviskem Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve věci stížnosti 

na obchodní sdělení Panadol - premiéra odvysílání na programu Nova Cinema, 

1. července 2020 v úseku 7:20:30-7:20:50 hodin. 

-   Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 

písm. a) zákona č. 40/1995., o regulaci reklamy, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 

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

věci obchodního sdělení Panadol - premiéra odvysílání na programu Nova Cinema, 

1. července 2020 v úseku 7:20:30-7:20:50 hodin, že věc odkládá. 

-   Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů a 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání doručenými od 4. do 15. ledna 2021: 

ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Vlastníci, 2. 1. 2021 v 20:05 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - 

Kukačky (1/13), 8. 1. 2021 v 20:10 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Božena (2/4), 10. 1. 

2021 v 20:10 hod.; ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. / Prima love - Reklama Dr. Max 

(nosní sprej Taffix), 3. 1. 2021 v 06:01:25 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA - Výměna manželek 

XIII (1), 6. 1. 2021 v 20:20 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima, CNN Prima News - Hlavní 

zprávy, příspěvek Místo voucheru chtějí peníze, 8. 1. 2021 v 18:55 hod.; ČESKÁ 

TELEVIZE / ČT1, ČT24 - Události, blok příspěvků o vpádu demonstrantů do budovy 

Kapitolu, 7. 1. 2021 v 19:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - 168 hodin, reportáž Odpor 

proti vakcíně, 13. 12. 2020 v 22:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - 168 hodin, reportáž 

Nepřipraveni, 10. 1. 2021 v 21:45 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Události, komentáře, 

rozhovor s politiky na téma pandemie covid-19 + obecná stížnost na objektivitu a 

vyváženosti České televize; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Studio ČT24, rozhovor s 

Patrikem Eichlerem, 9. 1. 2021 v 13:05 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1, ČT24 - Otázky 

Václava Moravce (1. část), 10. 1. 2021 v 12:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE, TV Nova, s.r.o. 

/ ČT1 a ČT24, NOVA - zpravodajské příspěvky informující o vytíženosti krematorií; 

ČESKÁ TELEVIZE / ČT2 - Nedej se plus: Nebezpečný precedent, 1. 11. 2020 v 10:50 

hod.; ČESKÁ TELEVIZE, Český rozhlas / nespecifikované programy - informace o 

aktuální epidemiologické situaci; ČESKÁ TELEVIZE / nespecifikované programy - 

informace o kriminalitě; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News - Novorční projev 

předsedy vlády, 1. 1. 2021 v 20:05 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Zprávy ve 12, 4. 1. 
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20201 v 12:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT2 - Princezny na export, 9. 1. 2021 v 15:30 

hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - 7 pádů Honzy Dědka, 9. 1. 2021 v 10:00 hod.; 

ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - výběr silvestrovských pořadů, 31. 12. 2020; FTV Prima, spol. 

s r.o. / Prima - inzerované začátky pořadů, 11. 1. 2021; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - 

Libovky Pepy Libického, 5. 4. 2020; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima, CNN Prima News - 

Nový den, Hacknutá čeština, 11. 1. 2021 v 07:00 hod.; Mediashop GmbH / Nova Cinema 

- teleshopping Mediashop (Voxx Live Neuro Socks), 4. 1. 2021 v 13:51 hod.; TV Nova 

s.r.o. / www.nova.cz - hlasitost obchodních sdělení; ViacomCBS Networks International 

Czech s.r.o. / Comedy Central Hungary - Family Guy, Christmas Guy, 19. 11. 2020 v 

18:32 hod.; AMC Networks Central Europe s.r.o. / Film Mania - Az igéret szép szó 

(Promise Me This), 16. 11. 2020 v 13:15 hod. 

-   Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 

znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele 

vysílání Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání 

vysvětlení k obsahu příspěvku Čínská nemoc zařazenému v pořadu Reportéři ČT, který 

byl odvysílaný dne 6. dubna 2020 ve 21.58 hodin na programu ČT1, zejména z jakého 

důvodu redaktoři při tvorbě reportáže neoslovili ministry vlády a členy Ústředního 

krizového štábu a nedali jim prostor reagovat na konkrétní diskutovaná témata. Rada 

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

-   Rada žádá Státní ústav pro kontrolu léčiv o stanovisko ve věci produktu Taffix, který 

byl propagován v rámci obchodního sdělení sítě lékáren Dr. Max premiérově 

odvysílaného dne 3. ledna 2021 od 06:01:25 hodin na programu Prima love.  

-   Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. 

a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 

Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále 

jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), žádá zadavatele obchodního sdělení, společnost ČESKÁ 

LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ 28511298, sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 

Brno, na základě § 7b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb. o předložení důkazů o správnosti 

skutkových tvrzení, která zazněla v rámci reklamy sítě lékáren Dr. Max, premiérově 

odvysílané dne 3. ledna 2021 v 06:01:25 hodin na programu Prima love, konkrétně se 

jedná o skutková tvrzení týkající se nosního spreje Taffix („Z nabídky akčního letáku 

lékáren Dr. Max vybíráme: Taffix, nová revoluční ochrana před covid-19 ve formě nosního 

spreje s dobou účinnosti až pět hodin.“). Rada stanovila lhůtu ke splnění povinnosti 

20 dnů ode dne doručení této písemnosti. 

 

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 HBO Europe s.r.o., ze dne 22. prosince 2020, toto potvrzení: 

Poskytovatel HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 

Praha, byl dne 26. ledna 2021 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 2021 pod názvem Cartoon Network On 

Demand Spain a je šířena prostřednictvím operátorů převzatého vysílání na území 

Španělska. 
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V Praze dne 28. 1. 2021 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 

 

 

 


