Tisková zpráva z 3. zasedání 2018, konaného dne 6. 2. 2018

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 3. zasedání
projednala 56 bodů programu. Vyhodnotila 82 stížností diváků a posluchačů, vydala
čtyři upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení čtyřech správních řízení.
Rada udělila licenci fyzické osobě Janě Peterkové k provozování televizního vysílání
programu TELEVIZE NATURA šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada se seznámila s podnětem (č. j. RRTV/5253/2018-vra), ve kterém posluchač
reaguje na žádost Rady o doplnění podnětu (č. j. RRTV/17725/2017-vra), který od něj
obdržela 14. prosince 2017; s podnětem posluchače na vysílání programu
FREKVENCE 1 dne 25. ledna 2018 kolem 8:36 hodin; s podnětem (č. j.
RRTV/5249/2018-vra), který je doplněním k podnětu (č. j. RRTV/17553/2017-vra), který
od něj Rada obdržela 8. prosince 2017.
- 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 přidělením kmitočtu Hodonín Doly 101,6 MHz / 100 W,
toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke kterému by
došlo přidělením souboru technických parametrů Hodonín Doly 101,6 MHz / 100 W jako
změnu, se kterou podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. nelze
vyslovit souhlas, jelikož by taková změna souboru technických parametrů de facto
představovala novou licenci. Rada zamítla žádost 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 v přidělení kmitočtu
Hodonín Doly 101,6 MHz / 100 W.
- 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.: 2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání
a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Velké Meziříčí
4 105,0 MHz / 100 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.: 2013/831/zab), a to se změnou
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
stanoviště na stanoviště Velké Meziříčí 5 105,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 00
05 / 49 21 02.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 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.
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zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004
Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti AZ Media a.s., IČ 25648837, se
sídlem Palackého třída 908/119, Královo Pole, 612 00 Brno, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v
převodu 12 ks akcií s pořadovými čísly 27 až 38 ve vlastnictví Mgr. Ing. Jana Vavřiny a
13 ks akcií s pořadovými čísly 65 až 77 ve vlastnictví JUDr. Miroslava Kyprého na Petru
Wolfovou, neboť tato požadovaná změna by nevedla k neudělení licence na základě
veřejného slyšení.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. b) 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. 1 písm. d) a ustanovení § 76
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004
Sb.“), vydala toto usnesení: Správní řízení ve věci žádosti ze dne 25.10.2017 č.j.
RRTV/14916/2017-vra společnosti JOE Media s.r.o., IČ: 26152002 se sídlem
Branišovská 187/16, 14300 Praha o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
programu HEY RADIO (licence Sp. zn.: 2015/416/zab), vedené podle § 21 odst. 1 písm.
b) zákona č. 231/2001 Sb., se podle § 66 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb.
zastavuje, neboť provozovatel ve stanovené lhůtě neuhradil správní poplatek.
- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli
MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha,
dobu platnosti licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rock Radio
(licence sp.zn. 2011/778/zab) prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Teplice město 92,4
MHz/0,1 kW do 10. října 2025.
- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli
MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha,
dobu platnosti licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK
(licence sp. zn. 2011/773/zab) prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Zlín 94,3 MHz / 0,1
kW, a to do 10. října 2025.
- Rada se seznámila s analýzou programu Rádio PETROV, provozovatele PS Křídla,
s. r. o. z pondělí 27. 11. 2017 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v
souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými
licenčními podmínkami.
- Rada se seznámila s analýzou programu EXPRES FM provozovatele 4S Production,
a.s. ze dne 2. 1. 2018 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se
zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními
podmínkami.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; Plzeň 104,1 9 MHz) dne 24. ledna 2018,
HAMCO, s.r.o. (program RADIO HANÁ; Olomouc 92,3 MHz) dne 24. ledna 2018, MEDIA
BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Faktor; České Budějovice 104,3 MHz) dne 24. ledna
2018, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio BEAT; BrnoKohoutovice 91,0 MHz) dne 24. ledna 2018, RADIO BONTON a.s. (program Rádio
Bonton; Česká Lípa 96,9 MHz) dne 24. ledna 2018 a Rádio Student, s.r.o. (program Free
Rádio; Brno-Kohoutovice 107,0 MHz) dne 24. ledna 2018.
- Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu č.j. 9 As 363/2017-21 ze
dne 18. ledna 2018, kterým bylo zastaveno řízení o kasační stížnosti proti rozsudku
Městského soudu v Praze č.j. 3 A 128/2017 – 69 ze dne 18. října 2017, kterým byla
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zamítnuta žaloba společnosti RadioZET s.r.o. proti rozhodnutí Rady sp. zn.
RRTV/2017/475/str, č.j. RRTV/9663/2017-str ze dne 6. června 2017, kterým Rada
neudělila žalobci souhlas se změnou licenčních podmínek programu ZET (licence č.j.
Ru/193/98 ze dne 24.2.1998).

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila fyzické osobě Janě Peterkové, IČ: 16893085, dle ustanovení § 25 zákona
č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: TELEVIZE
NATURA; základní programová specifikace: Specializovaný program zaměřený na téma
přirozeného životního stylu, přírody a osobního rozvoje; časový rozsah vysílání: 24 hodin
denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno:
Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; Identifikace přenosového systému:
vysílání prostřednictvím dálkového přístupu – internetu; Informace o přístupu k vysílání:
www.tvnatura.cz, hbbtv; v rozsahu dle žádosti č.j. RRTV/17514/2017-vra doručené dne
7. prosince 2017 a jejího doplnění doručeného dne 17. ledna 2018 pod č.j.
RRTV/4893/2018-vra.
- Rada udělila provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7,
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, licence č.j.
FIA/4105/2011, spis. zn. 2011/1008/FIA/HBO, ze dne 13. prosince 2011, k provozování
televizního vysílání programu HBO (určeného pro Českou republiku a Slovenskou
republiku) šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, spočívající ve
změně licenčních podmínek, v rozsahu dle žádosti ze dne 9. ledna 2018, č.j.
RRTV/4014/2018-vra, ve znění upřesnění ze dne 22. ledna 2018, č.j. RRTV/5089/2018vra.
- Rada udělila provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7,
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. sve/3995/2011,
spis. zn. 2011/1014/sve/HBO, ze dne 13. prosince 2011, k provozování televizního
vysílání programu HBO (určeného pro Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Černou
Horu, Bosnu a Hercegovinu, Makedonii) šířeného prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů, spočívající ve změně licenčních podmínek, v rozsahu dle žádosti
ze dne 9. ledna 2018, č.j. RRTV/4014/2018-vra, ve znění upřesnění ze dne 22. ledna
2018, č.j. RRTV/5089/2018-vra.
- Rada udělila provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7,
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. zem/3985/2011,
spis. zn. 2011/1006/zem/HBO, ze dne 13. prosince 2011, k provozování televizního
vysílání programu HBO (určeného pro Polsko) šířeného prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů, spočívající ve změně licenčních podmínek, v rozsahu dle žádosti
ze dne 9. ledna 2018, č.j. RRTV/4014/2018-vra, ve znění upřesnění ze dne 22. ledna
2018, č.j. RRTV/5089/2018-vra.
- Rada udělila provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7,
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. sve/3989/2011,
spis. zn. 2011/1015/sve/HBO, ze dne 13. prosince 2011, k provozování televizního
vysílání programu HBO (určeného pro Rumunsko a Moldávii) šířeného prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů, spočívající ve změně licenčních podmínek, v rozsahu
dle žádosti ze dne 9. ledna 2018, č.j. RRTV/4014/2018-vra, ve znění upřesnění ze dne
22. ledna 2018, č.j. RRTV/5089/2018-vra.
- Rada udělila provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7,
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona
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č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. FIA/4098/2011,
spis. zn. 2011/1009/FIA/HBO, ze dne 13. prosince 2011, k provozování televizního
vysílání programu HBO (určeného pro Maďarsko a Slovensko) šířeného prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů, spočívající ve změně licenčních podmínek, v rozsahu
dle žádosti ze dne 9. ledna 2018, č.j. RRTV/4014/2018-vra, ve znění upřesnění ze dne
22. ledna 2018, č.j. RRTV/5089/2018-vra.
- Rada udělila provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7,
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona
č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j.
RRTV/643/2016-FIA, spis. zn. 2016/66/FIA/HBO, ze dne 1. března 2016, k provozování
televizního vysílání programu HBO 2 Poland (určeného pro Polsko) šířeného
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, spočívající ve změně licenčních
podmínek, v rozsahu dle žádosti ze dne 9. ledna 2018, č.j. RRTV/4014/2018-vra, ve znění
upřesnění ze dne 22. ledna 2018, č.j. RRTV/5089/2018-vra.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu i-Vysočina.cz provozovatele
VIA PRESS s.r.o. ze dne 10. 1. 2018 od 14:00 do 20:00 hod.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele VIA
PRESS s.r.o., IČ 24778362, se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10,
o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c)
zákona č. 231/2001 Sb., ukládající provozovatelům povinnost poskytnout divákům
programu i-Vysočina snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli
televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a
adresa sídla v případě právnické osoby, dále k údajům, které umožňují rychlé, přímé a
účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, zejména k poštovní
adrese pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování
elektronické pošty, a k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním
televizního vysílání je Rada. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne
doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Paramount
Comedy provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Na Strži
65/1702, PSČ 140 62 Praha 4, ze dne 1. listopadu 2017 v čase od 10:00 do 22:00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu C8
provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 1. listopadu 2017 v čase od
10:00 do 22:00 hodin.
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím tzv.
screeningu za období říjen 2017, která pokrývala úseky programů kinoSvět a RELAX v
těchto dnech a v těchto časech: program kinoSvět provozovatele Československá filmová
společnost, s.r.o.: 5. 10. 2017 v časovém úseku 23:18:00 - 23:59:00 hod.; 7. 10. 2017
23:00:03 - 23:49:00 hod.; 8. 10. 2017 23:00:18 - 23:49:15 hod.; 9. 10. 2017 06:30:38 08:59:50 hod., 23:00:39 - 23:49:22 hod.; 10. 10. 2017 06:30:39 - 09:00:14 hod., 23:00:09
- 23:49:07 hod.; 11. 10. 2017 06:30:40 - 08:59:19 hod., 23:00:39 - 23:49:37 hod.; 12. 10.
2017 06:30:39 - 08:59:54 hod., 23:00:16 - 23:49:14 hod.; 13.10.2017 06:30:39 - 08:59:29
hod., 23:00:30 - 23:49:27 hod.; 15. 10. 2017 23:00:40 - 23:49:38 hod.; program RELAX
provozovatele TP Pohoda s.r.o.: 5. 10. 2017 v časovém úseku 23:50:00 - 01:50:00 hod.;
6. 10. 2017 12:20:00 - 14:50:00 hod., 23:15:00 - 01:16:00 hod.; 7. 10. 2017 12:11:17 14:46:18 hod., 23:50:07 - 02:02:51 hod.; 8. 10. 2017 12:00:04 - 14:53:58, 23:50:06 02:00:18 hod.; 9. 10. 2017 23:50:06 - 01:59:54 hod.; 10. 10. 2017 12:14:39 - 14:51:33
hod., 23:50:06 - 01:59:53 hod.; 11. 10. 2017 23:50:04 - 02:02:00 hod.; 12. 10. 2017
23:50:05 - 02:01:38 hod.; 13. 10. 2017 23:50:05 - 01:59:56 hod.; 15. 10. 2017 12:10:33 14:43:38 hod., 23:50:06 - 01:59:07 hod.
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- Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních
sdělení na programech Óčko STAR provozovatele Stanice O, a.s. a RELAX
provozovatele TP Pohoda s.r.o. ze dne 23. prosince 2017, 20:00 - 21:00 hodin.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, vydala dne 6. února 2018 toto usnesení: Rada zastavuje
řízení o přestupku s obviněným provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908,
se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8, vedené pro možné porušení ustanovení § 31
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním zpravodajské relace
Zprávy FTV Prima, respektive reportáže „Oblečené muslimky se koupou v bazénu“ dne
10. července 2017 v čase od 18.55 hod. na programu Prima, neboť nebyla naplněna
podmínka předchozího typově obdobného upozornění na porušení zákona dle
ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- 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, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že dne 10. července 2017 odvysílal od 18:55 hodin na programu
Prima pořad Zprávy FTV Prima, jehož součástí byla reportáž nazvaná „Oblečené
muslimky se koupou v bazénu“ (vysílána v 19. minutě od začátku pořadu), která
informovala o muslimkách koupajících se v aquaparku v Čestlicích u Prahy (Aquapalace
Čestlice). Dotyčná reportáž se zpronevěřila povinnosti informovat ve zpravodajství
objektivně a vyváženě, když podsouvala divákům již konkrétní předdefinovaný názor na
danou událost, a sice že dané ženy se v aquaparku koupaly v běžném oblečení, nikoli v
tzv. burkinách. Takovýto závěr je zřejmý jak z celkového rámování reportáže, tak její
výstavby i oslovených, jednostranně vypovídajících zdrojů informací. Jediným zdrojem,
který informaci o tom, že by se ženy koupaly v bazénu oděné do běžného oblečení,
vyvrací, je zaměstnanec Aquapalace Čestlice. Jeho výpověď je v celku reportáže ovšem
zcela upozaděna, přestože se jedná o nejlegitimnější zdroj informací, jelikož jako jediný
je přímo z místa, kde došlo k prezentované události. V reportáži je, nehledě na výpověď
tohoto zdroje, pracováno s předpokladem, resp. názorem jedné strany (nejmenovaného
zdroje a Pavlíny Bitarové, bývalé muslimky a podporovatelky organizace šířící v Česku
nenávist vůči muslimům Islám v ČR nechceme), že ženy se nekoupaly v burkinách. Na
tomto názoru je pak konstruována potenciální hygienická nebezpečnost koupajících se
zahalených žen. Takovouto kontextualizací jsou koupající se zahalené ženy
prezentovány nejen jako něco neobvyklého a zvláštního, ale také potenciálně
problematického, něco, čeho by se diváci měli obávat (výpovědi redaktora: „Podle
hygieniků je takové koupání nebezpečné. Kromě toho, že do vody může vlézt člověk ve
znečištěném oděvu, plavčík nevidí případné zdravotní problémy.“; „Celá záležitost možná
není náboženská, ale jednu otázku přeci jen nabízí, a sice jestli ženy před vstupem do
bazénu dodržely takzvané povinné hygienické kolečko. To zahrnuje především sprchu
před vstupem do bazénu.“). Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, vydala dne 6. února 2018 toto usnesení: Rada zastavuje s
provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého
nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, řízení o přestupku vedené pro porušení ustanovení §
53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu
Česká tajenka dne 28. 6. 2017 od 15:06 hodin na programu Televize Barrandov, neboť
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nebyla splněna podmínka předchozího typově obdobného upozornění na porušení
zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm.
a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění,
upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem
Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 53a odst. 2
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Česká tajenka
dne 28. 6. 2017 od 15:06 hodin na programu Televize Barrandov, neboť tento pořad
nepatřičně zdůrazňoval umístěné produkty – bluetooth reproduktor od značky Niceboy,
Lego dodaný společností Nakup dárek a stan pro dva s karimatkami a se spacáky dodaný
společností ABC sport. V průběhu pořadu celkem 3krát seznamoval moderátor soutěžící
s jednotlivými cenami, přičemž poprvé představoval všechny 3 produkty (v čase
00.08.34–00.09.55 hod. od začátku pořadu), podruhé 2 – bluetooth reproduktor od
značky Niceboy a stan pro dva s karimatkami a se spacáky dodaný společností ABC spor
(v čase 00.24.50–00.25.26 hod. od začátku pořadu), potřetí 1 – bluetooth reproduktor od
značky Niceboy (v čase 00.32.47–00.33.18 hod. od začátku pořadu). Při představování
výher/produktů kromě informací o produktech v pozitivním směru podrobně prezentoval
subjekty, které produkty dle vyjádření moderátora do soutěže dodaly, tj. subjekty Niceboy:
„… Mám zde pro vás bluetooth reproduktor. Ceny do soutěže nám věnovala značka
Niceboy, výrobce trendy elektroniky, která patří k výrobkům akčních kamer a
příslušenství. Nyní rozšiřuje své portfolio o novou řadu bezdrátových reproduktorů a
sluchátek. Řada bluetooth reproduktorů Niceboy Sound přináší rovnou 5 modelů
najednou, a vybrat si tudíž může každý.“; Nakup dárek: „… Je to od společnosti Nakup
dárek, což je e-shop, kde najdete všechny hračky na jednom místě. V obchodě Nakup
dárek si vyberete z množství stavebnic, plyšáků, kreativních a dřevěných hraček, ale i
kosmetiky pro děti či školních potřeb. Naleznete zde zkrátka vše pro vaše dětské radosti.“;
ABC sport: „… Stan pro dva s karimatkami a spacáky. To by bylo na výlet jako dělané.
Na fesťák, do přírody, v sadě všechno kompletně, co se hodí. Stan plus dva spacáky a
dvě karimatky věnoval internetový obchod ABC sport. ABC sport je e-shop, na kterém
najdete příslušenství pro letní i zimní sporty.“ Kombinací obrazové složky a komentáře
moderátora vykreslující pozitivní a podrobnou charakteristiku včetně komerční profilace
těchto subjektů bylo docíleno toho, že o umístěných produktech, resp. o konkrétní
komerčních subjektech bylo v daných scénách divákům poskytnuto co nejvíce informací,
a to bez zřejmého dramaturgicko-režijního opodstatnění. Umístěné produkty, resp.
konkrétní komerční subjekty tak byly verbálními a obrazovými prostředky nepatřičně
zmiňovány a byly do předmětného pořadu zařazeny s cílem explicitně na produkt, resp.
na konkrétní komerční subjekty upozornit, k čemuž bylo užito prostředků připomínajících
reklamní nabídku. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
- Rada jakožto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen
„zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 6. února 2018 toto usnesení:
Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným zadavatelem obchodního sdělení s
motivem StopKašel, odvysílaným dne 1. 1. 2017 od 9:34:54 hodin na programu Prima,
společností Simply You Pharmaceuticals a.s., IČ: 25385381, Roháčova 188/37, Žižkov,
130 00 Praha 3, vedené pro možné porušení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., v
kontextu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006, neboť spáchání
skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno.
- 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
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„zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 6. února 2018 toto usnesení:
Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným zadavatelem reklamy/označení sponzora
StopKašel Sirup Junior, odvysílaným dne 16. 1. 2017 od 17:36:02 na programu NOVA,
společností Simply You Pharmaceuticals a.s., IČ: 25385381, Roháčova 188/37, Žižkov,
130 00 Praha 3, vedené pro možné porušení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., v
kontextu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006, neboť spáchání
skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele obchodního sdělení, společnost
TV OFFERS, s.r.o., IČ 04294882, sídlem v Ostravě, Jurečkova 643/20, PSČ 702 00, k
obchodnímu sdělení/teleshoppingu „Backnetix“, které bylo odvysíláno dne 25. září 2017
v čase od 14:45:59 hodin do 15:00:59 hodin na programu BARRANDOV PLUS.
- 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 § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona
o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se
zadavatelem reklamy, respektive teleshoppingu, společností TV OFFERS, s.r.o.,
IČ 04294882, sídlem v Ostravě, Jurečkova 643/20, PSČ 702 00 (dále „obviněný“), řízení
o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona
č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním teleshoppingu „Backnetix“, který byl
odvysílán dne 25. září 2017 v čase od 14:45:59 hodin do 15:00:59 hodin na programu
BARRANDOV PLUS, a který může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního
předpisu, tj. podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
neboť v předmětném teleshoppingu tvrdí, že “je klinicky prokázáno, že Backnetix je v boji
proti bolesti velmi efektivní”. Žádná klinická studie, která by potvrzovala účinnost produktu
Backnetix proti bolesti, však zřejmě neexistuje, resp. nebyla doložena. Zadavatel tak v
teleshoppingu záměrně uvádí nepravdivou informaci, která může vést spotřebitele k
rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil. Pokud by spotřebitel věděl, že účinnost
nabízeného produktu nebyla potvrzena žádnou klinickou studií, respektive pokud by
věděl, že tvrzení o klinickém ověření účinnost produktu jsou nepravdivá, lze se domnívat,
že by rozhodnutí o koupi produktu neučinil.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele obchodního sdělení,
společnosti CELMAR MEDIA s.r.o., IČ: 02145669, sídlem v Praze, Rybná 716/24, PSČ
110 00, k obchodnímu sdělení/teleshoppingu "Active POSTURE", které bylo odvysíláno
dne 25. září 2017 v čase od 16:41:57 hodin do 16:56:57 hodin na programu
BARRANDOV PLUS, respektive k tvrzení, která zde zazněla v souvislosti s nabízeným
produktem Active POSTURE.
- 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 § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona
o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se
zadavatelem reklamy, respektive teleshoppingu, společností CELMAR MEDIA s.r.o., IČ:
02145669, sídlem v Praze, Rybná 716/24, PSČ 110 00 (dále „obviněný“), řízení o
přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona
č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním teleshoppingového spotu „Active
POSTURE", který byl odvysílán dne 25. září 2017 v čase od 16:41:57 hodin do 16:56:57
hodin na programu BARRANDOV PLUS, a který může být nekalou obchodní praktikou
podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, neboť v předmětném teleshoppingu tvrdí, že “optimální účinky
(nabízeného produktu Active POSTURE) ukazují rozličné studie a potvrdilo je měření
hustoty kostí před léčebnou kůrou a po ní”. Žádné „rozličné studie“, které by jakýmkoli
způsobem popisovaly účinky bederního pásu Active POSTURE, však zřejmě neexistují,
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resp. nebyly doloženy, stejně tak jako zřejmě neexistuje ani žádné „měření hustoty kostí
před léčebnou kůrou a po ní“. Zadavatel tak v teleshoppingu záměrně uvádí nepravdivou
informaci, která může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak
neučinil. Pokud by spotřebitel věděl, že účinky nabízeného produktu nebyly potvrzeny
žádnými studiemi ani měřeními, respektive pokud by věděl, že tvrzení o „rozličných
studiích“ a „měření kostí“, jsou nepravdivá, lze se domnívat, že by rozhodnutí o koupi
produktu neučinil.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele obchodního sdělení, společnost
CELMAR MEDIA s.r.o., IČ: 02145669, sídlem v Praze, Rybná 716/24, PSČ 110 00, k
obchodnímu sdělení/teleshoppingu „Nutri Express“, které bylo premiérově odvysíláno
dne 27. června 2017 v čase od 9:24:46 hodin do 9:39:46 hodin na programu KINO
Barrandov.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele AMC Networks Central
Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 Praha 8 – Karlín, z
jakého důvodu na záznamu programu AMC CHANNEL SLOVENIA ze dne 7. září 2017 v
čase od 10:00 do 22:00 hodin nelze spustit slovinské titulky u vysílaných pořadů.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 18. ledna 2018,
č.j. 8 As 260/2017, kterým byla zamítnuta kasační stížnost společnosti endala s.r.o., IČ
29006104, sídlem Hradčanské náměstí 61/11, Praha 1, proti rozsudku Městského soudu
v Praze ze dne 24. října 2017, č.j. 5A 165/2014, kterým byla zamítnuta této společnosti
proti rozhodnutí Rady ze dne 17. června 2014, sp.zn. 2014/264/RUD/end, č.j.
RUD/2412/2014, kterým jí byla uložena pokuta ve výši 400 000 Kč za porušení
ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se dopustila zadáním
reklamního spotu „Ginkgo biloba“, který byl premiérově odvysílán dne 20. prosince 2013
od 12:16:32 hodin na programu ŠLÁGR TV a který je nekalou obchodní praktikou podle
zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 1
písm. b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v reklamě
uvádí:„Ginkgo biloba je k dostání na českém trhu za tři sta korun, ale na čísle dvě stě
dvacet dva sedm set šedesát pět osm set osmdesát devět ho můžete mít za již za
pouhých dvě stě čtyřicet devět korun“. Takové tvrzení mohlo ve spotřebiteli vyvolat dojem,
že tablety Ginkgo biloba může prostřednictvím uvedeného telefonní čísla získat za 249
Kč, přičemž už nebyl spotřebitel obeznámen s tím, že k uvedené ceně je automaticky
přičítáno také poštovné ve výši 120 Kč, tudíž lze ve skutečnosti jedno balení tablet Ginkgo
biloba touto cestou získat za minimální cenu 369 Kč, což je cena o 69 Kč vyšší než cena,
za kterou je možné výrobek koupit v běžné obchodní síti. V reklamě byl tedy užit důležitý
údaj sám o sobě pravdivý, tj. že cena výrobku je 249 Kč, ovšem reálně spotřebitel nemohl
získat produkt za méně než 369 Kč. Údaj o ceně výrobku bez poštovného a balného byl
tak v reklamě užit s cílem uvést spotřebitele v omyl, neboť při faktickém zakoupení
produktu na uvedeném telefonním čísle zaplatil spotřebitel za objednané zboží ještě o 69
Kč více, než pokud by ho zakoupil v běžné obchodní síti. V rámci obchodního sdělení tak
zcela záměrně absentovalo jakékoli upozornění, že deklarovaná cena 249 Kč je uvedena
bez poštovného (resp. balného), čímž nebyly divákovi poskytnuty všechny informace
nezbytné pro uskutečnění okamžitého spotřebitelského rozhodnutí, a mohl tak být uveden
v omyl.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 13. prosince 2017,
č.j. 5A 166/2014, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti endala s.r.o., IČ 29006104,
sídlem Hradčanské náměstí 61/11, Praha 1, proti rozhodnutí Rady ze dne 17. června
2014, sp.zn. 2014/628/RUD/end, č.j. RUD/2389/2014, kterým Rada této společnosti
uložila pokutu ve výši 400 000 Kč za porušení ustanovení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č.
40/1995 Sb.,dle kterého se zakazuje, aby reklama na potraviny uváděla v omyl
přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských
onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovala, a zároveň za porušení ustanovení § 2
odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., respektive ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, čehož se dopustila tím, že zadala do vysílání
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reklamu „Trimun“, premiérově odvysílanou dne 20. prosince 2013 v čase 10:33:25 hodin
na programu ŠLÁGR TV. V reklamě jsou uvedena tvrzení, která deklarují léčebný,
potažmo preventivní, účinek potraviny/doplňku stravy Trimun, a to v příčinné souvislosti
se zmínkou o negativním vlivu nepříznivého počasí na lidské zdraví. Současně je
uvedeno, že lze předejít ulehnutí do postele (v důsledku zhoršení imunity), což je v běžné
řeči chápáno jako označení stavu při onemocnění. Současně je reklama nekalou
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou
dle ustanovení § 5 odst. 1 písm b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to
tím, že v reklamě uvádí:"Běžná cena těchto tablet je tři sta čtyřicet korun, pokud si je
objednáte právě teď, cena je pouhých dvě stě devadesát korun". Takové tvrzení mohlo
ve spotřebiteli vyvolat dojem, že tablety Trimun může prostřednictvím uvedeného
telefonního čísla získat za 290 Kč, přičemž už nebyl spotřebitel obeznámen s tím, že k
uvedené ceně je automaticky přičítáno také poštovné ve výši 120 Kč, tudíž lze ve
skutečnosti jedno balení tablet Trimun tímto způsobem získat za minimální cenu 410 Kč,
což je cena o 70 Kč vyšší než cena, za kterou je možné výrobek koupit v běžné obchodní
síti. V reklamě byl tedy užit důležitý údaj sám o sobě pravdivý, tj. že cena výrobku je 290
Kč, ovšem ve skutečnosti spotřebitel nemohl získat produkt za méně než 410 Kč. Údaj o
ceně výrobku bez poštovného a balného byl tak v reklamě užit s cílem uvést spotřebitele
v omyl, neboť při faktickém zakoupení produktu na uvedeném telefonním čísle zaplatil
spotřebitel za objednané zboží ještě o 70 Kč více, než pokud by ho zakoupil v běžné
obchodní síti. V rámci obchodního sdělení tak zcela záměrně absentovalo jakékoli
upozornění, že deklarovaná cena 290 Kč je uvedena bez poštovného (resp. balného),
čímž nebyly divákovi poskytnuty všechny informace nezbytné pro uskutečnění
okamžitého spotřebitelského rozhodnutí, a mohl tak být uveden v omyl.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 13. prosince 2017,
č.j. 5A 166/2014, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti endala s.r.o., IČ 29006104,
sídlem Hradčanské náměstí 61/11, Praha 1, proti rozhodnutí Rady ze dne 17. června
2014, sp.zn. 2014/265/RUD/end, č.j. RUD/2410/2014, kterým Rada této společnosti
uložila pokutu ve výši 400 000 Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č.
40/1995 Sb., čehož se dopustila zadáním reklamního spotu „Colacoll“, který byl
premiérově odvysílán dne 20. prosince 2013 od 11:32:08 hodin na programu ŠLÁGR TV
a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou
obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, a to tím, že v reklamě uvádí: „Běžná cena těchto tablet je čtyři sta dvacet
korun. Pokud si objednáte právě teď, cena je tři sta čtyřicet devět korun“. Takové tvrzení
mohlo ve spotřebiteli vyvolat dojem, že tablety Colacoll může prostřednictvím uvedeného
telefonního čísla získat za 349 Kč, přičemž už nebyl spotřebitel obeznámen s tím, že k
uvedené ceně je automaticky přičítáno také poštovné ve výši 120 Kč, tudíž lze ve
skutečnosti jedno balení tablet Colacoll touto cestou získat za minimální cenu 469 Kč,
což je cena o 49 Kč vyšší než v běžné obchodní síti. V reklamě byl tedy užit důležitý údaj
sám o sobě pravdivý, tj. že cena výrobku je 349 Kč, ovšem reálně spotřebitel nemohl
získat produkt za méně než 410 Kč. Údaj o ceně výrobku bez poštovného a balného byl
tak v reklamě užit s cílem uvést spotřebitele v omyl, neboť při faktickém zakoupení
produktu na uvedeném telefonním čísle zaplatil spotřebitel za objednané zboží ještě o 49
Kč více, než pokud by ho zakoupil v běžné obchodní síti. V rámci obchodního sdělení tak
zcela záměrně absentovalo jakékoli upozornění, že deklarovaná cena 349 Kč je uvedena
bez poštovného (resp. balného), čímž nebyly divákovi poskytnuty všechny informace
nezbytné pro uskutečnění okamžitého spotřebitelského rozhodnutí, a mohl tak být uveden
v omyl.
- Rada se seznámila s usnesením Ústavního soudu IV. ÚS 894/14, kterým bylo
rozhodnuto o odmítnutí ústavní stížnosti stěžovatele Unicampus, o. s. (nyní zapsaný
spolek) ve věci rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ans 11/2013-66 ze dne 9. 1.
2014 a rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 134/2013-55 ze dne 23. 1. 2014.
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- Rada se seznámila se zprávou „Commercial communications in the AVMSD revision“
vypracovanou Evropskou audiovizuální observatoří.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 12. do 26. ledna 2018 (celkem 79 podání): Barrandov Televizní
Studio a.s. / Televize Barrandov – Aréna Jaromíra Soukupa, 16. 1. 2018 od 21.25 hod.;
Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Duel Jaromíra Soukupa prezidentský speciál, 22. 1. 2018 od 20.15 hod.; Nespecifikovaný provozovatel /
nespecifikovaný program – obchodní sdělení Mountfiled „Jen za 1/3 CENY a jiné
neuvěřitelné slevy na všechno“; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima – Česko hledá prezidenta,
23. 1. 2018 od 20.15 hod.; Česká televize / ČT 2 – Svět podle Daliborka, 9. 1. 2018 od
20.50 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA – reportáž Napadení prezidenta Zemana přímo ve
volební místnosti, Televizní noviny, 12. 1. 2018 od 19.30 hod.; FTV Prima, spol. s.r.o. /
Prima – Začal vycházet nový měsíčník MY, odvysílaný v rámci pořadu Zprávy FTV Prima
dne 19. 1. 2018 od 18.55 hod.; Česká televize / ČT 1 – Události, 14. 1. 2018 od 19.00
hod.; Česká televize / ČT 24 – Volba prezidenta 2018, 13. 1. 2018 od 20.00 hod.; Česká
televize / ČT 24 – zpravodajství, 13. a 14. 1. 2018; Seznam.cz, a.s. / Seznam Zprávy –
článek Recese Jindřicha Šídla vyděsila Hrad i vládu. Ministr vnitra dementuje, že by
Zeman postupoval automaticky; Česká televize / nespecifikovaný program –
nespecifikovaný pořad; Česká televize / ČT24 – nespecifikovaný pořad; Česká televize /
nespecifikovaný program – nespecifikovaný pořad; Česká televize / nespecifikovaný
program – nespecifikovaný pořad; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov
– blíže neurčené pořady s moderátorem Jaromírem Soukupem; Česká televize /
nespecifikovaný program – nespecifikovaný pořad; Česká televize / nespecifikovaný
program – nespecifikovaný pořad; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Češi si podruhé v
historii vybírají svého prezidenta, pořad Zprávy FTV Prima, 12. 1. 2018 od 18:55 hod.;
Česká televize / ČT 1 – Bruslení u Jošta, Události v regionu (Brno), 6. 12. 2017, 18.00
hod., a Problémy kluziště, Události v regionu (Brno), 13. 12. 2017, 18.00 hod.; Česká
televize / ČT 24 – Události, komentáře speciál 13. 1. 2018 od 22.00 hod.; Česká televize
/ ČT 1 – reportáž s názvem Lháři a podvodníci, odvysílaná v rámci pořadu 168 hodin, 14.
1. 2018 od 21.50 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / KINO Barrandov – teleshopping
Linka lásky, 12. 1. 2018 od 12.15 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / KINO Barrandov
– teleshopping Linka lásky, 29. 12. 2017 od 12.15 hod.; Magical roof s.r.o./ JOJ Family –
teleshoppingový blok; Česká televize / ČT 1 – Prezidentská debata, 11. 1. 2018 od 21.00
hod.; Česká televize / ČT 2 – Selský rozum, 16. 1. 2018 od 20.55 hod.; Česká televize /
ČT sport – Motorismus: Dakarské ozvěny, 13. 1. 2018 od 16.40 hod.; Česká televize / ČT
1 – Události, 24. 1. 2018 od 19.00 hod.; Česká televize / ČT 24 – Babiš vyjednává o nové
vládě, 25. 1. 2018 od 18.00 hod.; Česká televize / ČT 1 a ČT24 – Prezidentská debata,
11. 1. 2018 od 21.00 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Aréna
Jaromíra Soukupa, 2. 1. 2018; Česká televize / ČT 24 – předvolební vysílání, 13. 1. 2018
od 13.30 hod.; Česká televize / ČT 24 – ranní vysílání, 15. 1. 2018 od 8.00 hod.; TV Nova
s.r.o. / NOVA – Kopačky, 17. 1. 2018 od 21.30 hod.; Česká televize / ČT 24 – reportáž
Více možností pro saúdské ženy, pořad Horizont ČT24 dne 18. 1. 2018 od 21.30 hod.;
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Show Jana Krause, 17. 1. 2018 od 21.30 hod.; Barrandov
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Duel Jaromíra Soukupa, 18. 1. 2018 od 20.55
hod.; Česká televize / ČT 1 – reportáž s názvem Kóta Hrad, odvysílaná v rámci pořadu
168 hodin, 21. 1. 2018 od 22.10 hod.; Nespecifikovaný provozovatel / nespecifikovaný
program – obchodní sdělení BILLA, Láska nebeská; TV Nova s.r.o. / NOVA – reportáže
Prezidentská debata s Milošem Zemanem, Exkluzivní průzkum agentury STEM pro
televizi Nova a Druhé kolo prezidentských voleb odvysílané v rámci pořadu Televizní
noviny dne 22. 1. 2018 od 19.30 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA – Cesta na Hrad, 21. 1.
2018 od 20.00 hod.; Česká televize / ČT 1 – pořad Události, pořadí zprávy o Češích
obviněných z terorismu, 23. 1. 2018 od 19.00 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. /
Televize Barrandov – Kauzy Jaromíra Soukupa, 10. 1. 2018 od 21.25 hod.; Týden s
prezidentem, 11. 1. 2018 od 20.15 hod.; reakce na dopis Rady o upozornění
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provozovatele České televize týkajícího se vysílání pořadu Zapomenutí vůdci: Lavrentij
Berija; korespondence Cannabis is The Cure, z.s.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 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 s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ
41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00 (dále „obviněný“),
řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 16. ledna 2018 od 21:25 hod. odvysílal
na programu Televize Barrandov diskusní politicko-publicistický pořad Aréna Jaromíra
Soukupa. Uvedené vydání pořadu, které bylo odvysíláno v době před konáním druhého
kola prezidentských voleb, výrazně zvýhodnilo jednoho z kandidátů, a to stávajícího
prezidenta Miloše Zemana. Divákům byly prezentovány pouze ty názory, které
podporovaly volbu M. Zemana, argumenty pro volbu Jiřího Drahoše nezazněly ani od
hostů, ani od moderátora pořadu, který v rámci tématu prezidentských voleb žádným
způsobem neplnil roli kvalifikovaného oponenta. Diváci mohli naopak na základě výroků
hostů získat mylné a zavádějící informace o politických postojích Jiřího Drahoše. Na
základě odvysílaného vydání si tak diváci nemohli utvořit vlastní nezávislý názor na
problematiku aktuálních prezidentských voleb. Pořad měl naopak potenciál ovlivnit
rozhodování diváků/voličů ve prospěch Miloše Zemana, a to zejména z důvodu
zjednodušené, zavádějící a emocionálně zabarvené prezentace otázky migrace a
„národních zájmů“ ve vztahu k prezidentským volbám, resp. k osobám jmenovaných
kandidátů. Provozovatel se tak mohl dopustit porušení povinnosti, dle které má být v
pořadu dbáno zásad objektivity a vyváženosti.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 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 s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ
41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00 (dále „obviněný“),
řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 22. ledna 2018 od 21.25 hod. odvysílal
na programu Televize Barrandov diskusní politicko-publicistický pořad Duel Jaromíra
Soukupa – prezidentský speciál. V rámci uvedeného pořadu, ve kterém byl hostem Miloš
Zeman (stávající prezident republiky a současně kandidát na prezidenta ve volbách
2018), moderátor dostatečným způsobem neplnil roli kvalifikovaného oponenta, naopak
vyjadřoval hostu M. Zemanovi svoji názorovou podporu, a to v úvodní monologické řeči i
v průběhu diskuze. Host měl k dispozici prakticky neomezený prostor k tomu, aby
prezentoval své názory a postoje. Pořad vysílaný v období před druhým kolem
prezidentských voleb tak způsobem moderace a volbou diskusních témat výrazně
zvýhodnil jednoho z kandidujících, stávajícího prezidenta, Miloše Zemana, nad jeho
protikandidátem. Provozovatel se tak mohl dopustit porušení povinnosti dbát zásad
objektivity a vyváženosti.
- 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.), a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
společnost zadavatele Mountfield a.s., IČ: 25620991, se sídlem Mnichovice, Mirošovická
697, PSČ 25164, o podání vysvětlení, jaká byla výše slevy na zahradní traktor
prezentovaný v obrazové složce reklamního spotu Mountfield „Jen za 1/3 CENY a jiné
neuvěřitelné slevy na všechno“, který byl premiérově odvysílán dne 29. 12. 2017 od
14:49:04 hodin na programu NOVA. 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
vysílání FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 18000
Praha 8, o podání vysvětlení, z jakého důvodu zařadil do svého vysílání reportáž s
názvem Začal vycházet nový měsíčník MY, která byla součástí pořadu Zprávy FTV Prima,
vysílaného 19. ledna 2017 od 18:55 hodin na programu Prima, a která informovala o
vzniku nového časopisu MY, přičemž bylo opakovaně zabíráno logo časopisu a odkaz na
jeho internetové stránky, a dále zda mezi oběma médii existuje nějaké smluvní ujednání,
ze kterého by vyplynulo zařazení této reportáže do vysílání. Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3
zákona č.132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle
ustanovení § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě
písemné žádosti společnosti Yoga Federation of Europe ze dne 17. ledna 2018 toto
sdělení: Poskytovatel Yoga Federation of Europe, se sídlem Na Fialce 2598/4, 251 01,
Říčany, nebyl Radou dne 6. února 2018 zapsán do Evidence poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
- Rada vzala na vědomí oznámení poskytovatele Economia, a.s., IČ 281 191226, se
sídlem Pernerova 47, Praha 8, PSČ 186 00, týkající se změny názvu audiovizuální
mediální služby na vyžádání poskytované na adrese www.video.aktualne.cz, kterým je
Video Aktuálně.
- Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání OneTV.cz
poskytovatele Extra Online Media s.r.o.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Spolek Českokrumlovská
televize CKTV, IČ: 014 38 921, se sídlem Dolní Svince 4, 382 32, Dolní Třebotín, z jakého
důvodu neoznámil Radě změnu evidovaných údajů, konkrétně změnu svého názvu a
změnu adresy svého sídla.
- Rada zapsala změnu v Evidenci audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání,
spočívající ve změně názvu a sídla poskytovatele služby Českokrumlovská televize.
Poskytovatelem služby je Spolek Českokrumlovská televize CKTV, IČ: 014 38 921, se
sídlem Dolní Svince 4, 382 32, Dolní Třebotín.
- Rada vzala na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání
Internetová kuchařka, umístěné na internetové adrese www.video-recepty.com,
poskytovatele Martin Mithofer, IČ: 64904661, bytem Praha 8, Sokolovská 46/67, PSČ 186
00.
- Rada vzala na vědomí ukončení poskytování služby Noviny Kraj Vysočina
poskytovatele R MEDIA, spol. s.r.o., IČ 48112135, se sídlem v Praze, Pernerova 673/47,
PSČ 186 00.

V Praze dne 8. 2. 2018
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

12

