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Tisková zpráva z 3. zasedání 2019, konaného dne 5. 2. 2019  

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 3. zasedání 
projednala 45 bodů programu. Vyhodnotila 42 stížností diváků a posluchačů, vydala 
osm upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení pěti řízení o přestupku. Rada 
na svém 3. zasedání uložila pokutu společnosti Vědmy s.r.o., ve výši 500 000,- Kč za 
spáchání přestupku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého 
se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Poznej svůj osud vysílaného 
dne 28. prosince 2017 v čase od 12.11 hodin na programu RELAX, a který je nekalou 
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. 
Moderátorka v teleshoppingu předkládala tvrzení o zdravotním stavu volajících jako 
fakta, čímž mohla u diváků podpořit zanedbání odborné diagnostiky. Jedné z divaček 
predikovala rizikové těhotenství končící neúspěchem, pokud nepřestane chodit do 
práce, jiné diagnostikovala úzkosti, tedy složité psychické onemocnění, které 
moderátorka doporučila léčit prací. Dále deklarovala, že zná správnou diagnózu, ale 
nesmí ji na obrazovce uvádět, čímž nepatřičně ovlivňovala divačku s cílem navnadit ji 
k osobnímu sezení. Protagonistka navíc doporučovala svoje CD v souvislosti s řešením 
problémů s nespavostí, čímž mohla významně ovlivnit rozhodnutí diváků, trpících 
podobnými problémy, resp. mohla u nich vzbudit dojem, že díky tomuto CD budou 
vyléčeni; za spáchání přestupku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 
Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Poznej svůj osud 
vysílaného dne 28. prosince 2017 v čase od 12.11 hodin na programu RELAX, a který 
je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 
3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive agresivní praktikou podle 
§ 5b odst. 1 tohoto zákona. Moderátorka v teleshoppingu popsala divačce její 
sebedestruktivní přístup a zdravotní následky, které má a může mít v budoucnu. 
Pohrozila divačce neznámou „vážnější nemocí“ a přesnou diagnózu odmítla říct s tím, 
že ji zná, ale nesmí o tom v televizi hovořit. Divačku přesvědčovala, že si ji má vyhledat 
v soukromí. Volající žena dostala na výběr mezi životem a nespecifikovanou nemocí, 
přičemž moderátorka doslova uvedla, „…jestli je život, nebo vydaných pár peněz…“, 
čímž mohla v ženě evokovat nepřiměřený strach o své zdraví a přimět ji k vynaložení 
nemalé finanční částky na osobní sezení s moderátorkou. Tuto hrozbu závažným 
zhoršením zdravotního stavu či dokonce smrtí lze chápat jako nepatřičné ovlivňování, 
které může výrazně zhoršit svobodu volby nebo chování spotřebitele ve vztahu k 
výrobku nebo službě;  za spáchání přestupku dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona 
č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu 
Poznej svůj osud vysílaného dne 28. prosince 2017 v čase od 12.11 hodin na programu 
RELAX, a který je v rozporu s dobrými mravy, neboť moderátorka nepatřičně urážela 
volající divačku, která si přála znát svoji budoucnost a uvedla, že je nezadaná a v 
důchodu. Moderátorka o ženě prohlásila, že je negativní, naštvaná a nespokojená a že 
si se svým přístupem nemá šanci najít partnera. Doslova uvedla: „Kdo by vás chtěl 
milovat? Jděte k zrcadlu a opravdu se na sebe dívejte. Dívejte se na sebe a opravdu 
se dívejte sama sobě do očí a ptejte se – opravdu by mě mohl někdo milovat?“ Slova 
týkající se přitažlivosti divačky a její schopnosti zaujmout partnera byla pronesena po 
čas živého televizního vysílání, aniž by se žena mohla bránit. Bezdůvodný útok na její 
atraktivitu lze vnímat jako velice osobní. Urážky a hrubé komentáře moderátorky 
teleshoppingu snižují lidskou důstojnost divačky v roli ženy a partnerky; za spáchání 
přestupku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se 
dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Poznej svůj osud vysílaného dne 
11. ledna 2018 v čase od 12.13 hodin na programu RELAX, a který je nekalou obchodní 
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praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele, respektive agresivní praktikou podle § 5b odst. 1 tohoto 
zákona. Moderátorka několikrát na adresu otce divačky zopakovala, že se muž špatně 
léčí a že pokud chce znát skutečnou příčinu svých problémů, měl by využít speciálně 
zpoplatněnou audiotextovou službu příští týden, kdy bude kartářka „diagnostikovat 
karmu“. Muž mohl na základě moderátorčiných rad nesprávně pochopit svoji diagnózu 
či odmítnout předepsanou léčbu a tím ohrozit své zdraví. Nátlak spojený s nutností 
zavolat na audiotextovou službu lze hodnotit jako využití nepříznivé situace 
spotřebitele, která vede ke zhoršení jeho úsudku. Volající divačka byla nepatřičně 
ovlivňována, ze strachu o svého otce mohla učinit rozhodnutí ohledně koupě, které by 
jinak neučinila; za spáchání přestupku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu 
Poznej svůj osud vysílaného dne 11. ledna 2018 v čase od 12.13 hodin na programu 
RELAX, a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle 
ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive 
písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Moderátorka v teleshoppingu předkládala tvrzení 
o zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž mohla u diváků podpořit zanedbání 
odborné diagnostiky. Někteří diváci si mohli zjištění a rady protagonistky vyložit jako 
náhradu lékařské péče a podcenit tak prevenci či léčbu třeba i závažných onemocnění. 
Protagonistka také doporučovala svoje CD v souvislosti s léčbou duševních 
onemocnění. Volající divačce diagnostikovala úzkosti a doporučila jí na oblast hlavy 
poslech CD Harmonie duše, který dle moderátorky může pomoci i nemocné dceři 
divačky. Matka, která se o dítě dlouhodobě stará, může být v takové situaci přístupnější 
radám kartářky a ve strachu z vlastního psychického onemocnění, které jí bylo 
nekompromisně prezentováno moderátorkou, učinit obchodní rozhodnutí, které by 
jinak neučinila. Moderátorka mohla rovněž ovlivnit rozhodnutí diváků trpících stresem 
a únavou, jelikož uvedla, že její CD pomáhá proti těmto problémům, které explicitně 
označila za signál blížícího se infarktu; za spáchání přestupku dle ustanovení § 2 
odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, 
respektive teleshoppingu Vědmy radí vysílaného dne 26. ledna 2018 v čase od 12.11 
hodin na programu RELAX, a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního 
předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Moderátorka nabízela 
čištění energií volajících diváků a předkládala tvrzení o zdravotním stavu volajících jako 
fakta, čímž u nich mohla vyvolat zanedbání odborné lékařské péče a podcenění 
fyzických i psychických problémů. V souvislosti se zdravím divákům nabízela kromě 
svých rad i meditační CD, o nichž prohlašovala, že jsou určeny k fyzickému i 
psychickému čistění těla a že mají „vyzdravovací účinky“. Tím mohla významně ovlivnit 
rozhodnutí diváků, trpících zdravotními problémy, resp. mohla u nich vzbudit dojem, že 
díky tomuto CD budou vyléčeni ze svých zdravotních problémů; za spáchání přestupku 
dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila 
zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Vědmy radí vysílaného dne 26. ledna 2018 
v čase od 12.11 hodin na programu RELAX, a který je nekalou obchodní praktikou 
podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Na obrazovkách 
byla v pravém horním rohu uvedena reklama na produkty z webu www.vedmy.cz, mj. 
na čistící svíce s různými vůněmi, jež byly popsány slovy „detoxikace těla i duše“ a 
„proti zánětům a otokům“. Tato reklama se opakovala po čas celého televizního 
vysílání, přičemž na obrazovce pokaždé vydržela dobu v řádech desítek vteřin. 
Reklama prostřednictvím použitých popisků prohlašovala, že tento výrobek - svíce je 
určena proti zánětům a otokům, což je nutno vnímat jako deklaraci léčby těchto 
zdravotních obtíží; za spáchání přestupku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu 
Poznej svůj osud vysílaného dne 8. března 2018 v čase od 12.30 hodin na programu 
RELAX, a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle 
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ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. 
p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Moderátorka v teleshoppingu předkládala tvrzení o 
zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž mohla u diváků podpořit zanedbání 
odborné diagnostiky. Moderátorka několikrát zmínila, že má medicínské znalosti a že 
obecně disponuje určitou mírou porozumění např. u nádorových onemocnění, 
duševních chorob apod. Někteří diváci si mohli rady a služby poskytované 
protagonistkou vyložit jako náhradu lékařské péče a zanedbat tak prevenci či léčbu 
třeba i závažných onemocnění. Moderátorka opakovaně v souvislosti s léčbou řady 
nemocí (např. deprese) doporučovala svá dvě meditační CD, čímž mohla významně 
ovlivnit rozhodnutí diváků, trpících zdravotními problémy, resp. mohla u nich vzbudit 
dojem, že díky tomuto CD budou vyléčeni ze svých zdravotních problémů; za spáchání 
přestupku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se 
dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Vědmy radí vysílaného dne 
21. března 2018 v čase od 23.48 hodin na programu RELAX, a který je nekalou 
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. 
Moderátorka v teleshoppingovém bloku provedla rituál, jenž měl zajistit bezpečí pro 
volající divačku a jejího vnuka. Divačka uvedla, že má vnuk vážné psychické potíže a 
chce si ublížit, poprosila o jeho ochranu. Moderátorka ji v průběhu rituálu opakovaně 
sdělila, že vnuk vše zvládne, a když bude silná ona, bude v pořádku i on. Svým 
komentářem mohla protagonistka u diváků podpořit zanedbání odborné diagnostiky a 
celkové podcenění potenciálně vážného stavu muže a jeho duševních problémů. 
O symbolu použitém v rituálu několikrát ve vysílání uvedla, že chrání před vším zlým, 
mj. i před nemocemi a nedostatkem zdraví; za spáchání přestupku dle ustanovení § 2 
odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, 
respektive teleshoppingu Vědmy radí vysílaného dne 26. března 2018 v čase od 12.30 
hodin na programu RELAX, a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního 
předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Moderátorka čistila 
volajícím divákům tzv. fyzické čakry a předkládala tvrzení o zdravotním stavu volajících 
jako fakta, čímž u nich mohla vyvolat zanedbání odborné lékařské péče a podcenění 
fyzických i psychických problémů. V souvislosti se zdravím jedné z divaček nabízela 
svá meditační CD, u nichž proklamovala léčebné a prevenční účinky, a využívala tak 
zranitelnosti osoby, která se ocitla v těžké situaci. Protagonistka ženě řekla, že má 
zavřené první dvě čakry, kam patří mj. kosti, šlachy, klouby. Aby zabránila problémům 
v budoucnu, měla by si podle moderátorky koupit její CD a čakry „okysličovat“. 
Moderátorka mohla svou věštbou využít nelehké situace ženy a významně ovlivnit její 
spotřebitelské rozhodnutí.  

Rada udělila společnosti Lounge and Live TV, s.r.o. licenci k provozování televizního 
vysílání programu Lounge TV šířeného prostřednictvím družice 
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. 2018/990/blu provedla důkaz vyslechnutím 
reklamy, která byla odvysílána dne 25. června 2018 v čase 12:58:37 hodin na programu 
KISS (České Budějovice 97,7 MHz) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING 
s.r.o. 

-  Rada se seznámila s předběžnou koordinací o stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých 
signálem a územního rozsahu vysílání před změnou a po změně stanoviště VKV kmitočtu 
Praha Výtoň 101,6 MHz / 100 W žadatele JOE Media s.r.o. IČ: 26152002, se sídlem 
Branišovská 187/16, 143 00, Praha 4 a souhlasí s dokončením předmětné koordinace. 
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-  Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
společnosti MAX LOYD, s.r.o., IČ: 25111671, se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 
12000, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., 
pro program DANCE RADIO (licence č.j. Ru/115/05) se souborem technických parametrů 
Praha-ÚTB 89,0 MHz / 0,158 kW na dobu 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 pro rozhlasové a televizní 
vysílání prodlužuje provozovateli NONSTOP s.r.o., IČ: 49447530, se sídlem Marie 
Hübnerové 12, PSČ 62100 Brno, dobu platnosti licence sp.zn. 2012/184/zab k vysílání 
programu Rádio Krokodýl prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Třebíč 101,7 MHz / 200 
W do 10. října 2025. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Mikulov 94,2 MHz / 50 W, 
souřadnice WGS84: 16 37 23 / 48 48 43, se lhůtou pro doručení žádostí do 6. března 
2019. 

-  Rada vzala na vědomí oznámení č.j. RRTV/1403/2019-blu provozovatele RTV Cheb 
s.r.o. o změně sídla společnosti. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a ustanovením § 59 
odst. 1 a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, v platném znění, upozorňuje provozovatele RTV Cheb s. r . o., IČ: 18233561, se 
sídlem Koperníkova 794/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „provozovatel“), na 
porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve 
lhůtě 30 dnů ode dne zápisu změny v obchodním rejstříku neoznámil Radě změnu sídla 
společnosti. Rada provozovateli stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
upozornění. 

-  Rada se seznámila s analýzou programu RADIO HANÁ, provozovatele HAMCO s.r.o. 
ze středy 9. 1. 2019 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 večerního vysílání programu EVROPA 2 (88.2 MHz), 
provozovatele EVROPA 2, s.r.o. z pondělí 14. 1. 2019 v časech od 19:00 do 24:00 hodin 
a shledala, že vybrané vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním 
vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami. 

-  Rada se seznámila s podněty č.j. RRTV/438/2019-blu a č.j. RRTV/437/2019-blu ve věci 
stížnosti na možnou zakázanou reklamu podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 

-  Rada žádá od provozovatele vysílání, společnosti PS KŘÍDLA, s.r.o., IČ: 25518674, se 
sídlem Lidická 1879/48, Černá Pole, 602 00 Brno, informace o zadavateli reklamy 
společnosti Kaufland, která byla odvysílána dne 30. listopadu 2018 v čase 07:32:41 hodin 
na programu Rádio PETROV (Jihlava-Bedřichov 98,0 MHz). 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
LONDA spol. s r. o. (program RÁDIO IMPULS; Liberec 92,1 MHz) dne 24. ledna 2019, 
MEDIA BOHEMIA a.s. (program HELAX; Ostrava 93,7 MHz) dne 24. ledna 2019, RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o. (program COUNTRY RADIO; Praha 89,5 MHz) dne 24. 
ledna 2019, NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO JIHLAVA; Jihlava-Hosov 101,1 MHz) dne 
24. ledna 2019, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program SIGNÁL RÁDIO; 
Mladá Boleslav 105,7 MHz) dne 24. ledna 2019, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn 
radio; Chomutov 98,1 MHz) dne 24. ledna 2019 a JUKE BOX, spol. s r. o. (program Radio 
Čas Rock; Ostrava město 99,9 MHz) dne 24. ledna 2019. 
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TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada udělila právnické osobě Lounge and Live TV, s.r.o., IČO: 07389698, se sídlem 
Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let, označení 
(název) programu: Lounge TV; základní programová specifikace: hudební obsah 
doplněný o videotextové zprávy, videa, živé přenosy a reportáže z různých oblastí života; 
časový rozsah vysílání: 24 h denně; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela 
nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: 
čeština; v rozsahu dle žádosti doručené dne 10. 12. 2018, RRTV/20647/2018. 

-  Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského 
státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, 
tj. Slovenskou republiku, o udělení licence společnosti Lounge and Live TV, s.r.o., IČO: 
07389698, se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, k televiznímu vysílání 
programu Lounge TV šířenému prostřednictvím družice se základní programovou 
specifikací: hudební obsah doplněný o videotextové zprávy, videa, živé přenosy a 
reportáže z různých oblastí života. 

-  Rada udělila provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se 
sídlem Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 140 62, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, č.j. SMU/1676/2014, spis. zn. 2014/453/smu/MTV, ze dne 
13. května 2014, podle § 21 odst. 1 písm. d), zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v zúžení 
výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu MTV Dance International 
prostřednictvím družice zcela nebo převážně směřováno, a to o Irsko, v rozsahu žádosti 
ze dne 8. ledna 2019, doručené dne 15. ledna 2019 pod č.j. RRTV/934/2019-vra. 

-  Rada udělila provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se 
sídlem Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 140 62, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, č.j. SMU/1678/2014, spis. zn. 2014/454/smu/MTV, ze dne 
13. května 2014, podle § 21 odst. 1 písm. d), zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v zúžení 
výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu MTV Hits International 
prostřednictvím družice zcela nebo převážně směřováno, a to o Irsko, v rozsahu žádosti 
ze dne 8. ledna 2019, doručené dne 15. ledna 2019 pod č.j. RRTV/935/2019-vra. 

-  Rada udělila provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se 
sídlem Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 140 62, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, č.j. FIA/2514/2014, spis. zn. 2014/589/FIA/MTV, ze dne 
1. července 2014, podle § 21 odst. 1 písm. d), zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v 
zúžení výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu MTV prostřednictvím 
družice zcela nebo převážně směřováno, a to o Irsko, v rozsahu žádosti ze dne 8. ledna 
2019, doručené dne 15. ledna 2019 pod č.j. RRTV/936/2019-vra. 

-  Rada udělila provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se 
sídlem Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 140 62, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, č.j. SMU/1675/2014, spis. zn. 2014/452/smu/MTV, ze dne 
13. května 2014, podle § 21 odst. 1 písm. d), zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v zúžení 
výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu MTV Rock International 
prostřednictvím družice zcela nebo převážně směřováno, a to o Irsko, v rozsahu žádosti 
ze dne 8. ledna 2019, doručené dne 15. ledna 2019 pod č.j. RRTV/933/2019-vra. 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli PK 62, a.s., IČ: 262 11 416, se sídlem 
Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, zanikne dne 5. dubna 2019, dle § 24, písm. 
f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu LEO TV, 
šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, udělená rozhodnutím, sp. zn.: 
2007/84/cun/PK, č.j.: cun/4514/07, ze dne 26. dubna 2007, dle oznámení ze dne 
22. ledna 2019, č.j.: RRTV/1307/2019-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., 
zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.  

-  Rada udělila provozovateli, společnosti PK 62, a.s., IČ: 262 11 416, se sídlem 
Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností uvedených 
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v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/14379/2018-smu, sp. zn.: 2018/439/2018/smu, ze dne 
17. července 2018, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve 
změně označení názvu programu z LEO TV GOLD na LEO TV, dle žádosti ze dne 
22. ledna 2019, č.j.: RRTV/1309/2019-vra.  

-  Rada vzala na vědomí oznámení provozovatele PK 62, a.s., IČ: 262 11 416, se sídlem 
Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, podle § 32 odst. 1 písm. s) zákona 
č. 231/2001 Sb., o zahájení vysílání televizního programu LEO TV, licence, č. j.: 
RRTV/14379/2018-smu, sp. zn.: 2018/439/2018/smu, ze dne 17. července 2018, 
šířeného prostřednictvím kabelových systémů, ke dni 5. dubna 2019, dle oznámení ze 
dne 22. ledna 2019, č.j.: RRTV/1309/2019-vra.  

-  Rada zastavuje s provozovatelem Jihočeská média s.r.o., IČ 070 83 858, se sídlem U 
Výstaviště 1576/26a, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, licence č.j. 
RRTV/14334/2018-fia, sp. zn.: RRTV/2018/563/fia, ze dne 17. července 2018, podle 
§ 66, odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, řízení o žádosti, spočívající 
v rozšíření územního rozsahu vysílání podle 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., 
§ 2 odst. 1 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel neuhradil správní 
poplatek. 

-  Rada dle ustanovení § 29 odst. 1 písm. b) zákona č 231/2001 Sb. registruje 
provozovateli UPC Česká republika, s.r.o., IČ 00562262, se sídlem: Praha 4, Závišova 
502/5, PSČ 140 00, změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci č. j. Rg. 97/99 
ze dne 5. října 1999, spočívající ve změně seznamu společníků provozovatele UPC 
Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262 tak, že společnost Liberty Global CEE Group 
Holding B.V., registrační číslo: 71560025, sídlo: Boeingavenue 53. 1119PE, Schiphol-
Rijk, Amstedam, Nizozemské království, převede svůj obchodní podíl na společnost 
Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 
155 00 Praha 5, která se tak stane jediným společníkem provozovatele UPC Česká 
republika, s.r.o., IČ: 00562262, dle podání doručeného dne 23. ledna 2019, č.j. 
RRTV/1292/2019-vra. 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele 
Kabelová televize Kadaň, a.s., IČO: 467 09 584, se sídlem Kadaň, Kpt. Jaroše 1477, PSČ 
432 01, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, č.j.: Rg/29/96, 
ze dne 18. června 1996, ve znění pozdějších změn, spočívající v rozšíření programové 
nabídky o televizní programy: a) české: Óčko STAR, Óčko Expres, ÓČKO Black, Hobby 
TV, TV Paprika; b) zahraniční: National Geographic Wild a English Club TV Ltd, dle 
podání, č.j.: RRTV/1105/2019-vra, doručeného dne 16. ledna 2019.  

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele 
AV- PARK s.r.o., IČO: 270 86 267, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Archeologická 2636, 
PSČ 155 00, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v 
systému DVB - T, č.j.: RRTV/16954/2018-smu, sp. zn.: RRTV/2018/812/smu, ze dne 
18. září 2018, spočívající v rozšíření programové nabídky o český televizní program: 
Mňam TV, dle podání, č.j.: RRTV/1358/2019-vra, doručeného dne 24. ledna 2019.  

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele 
převzatého vysílání NTV cable s.r.o., IČ: 255 00 236, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 
763 61 Napajedla, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého vysílání, č.j. Rg/3/98 ze dne 17. prosince 1997 (ve znění pozdějších změn), 
spočívající v rozšíření programové nabídky o český televizní program Seznam.cz TV, dle 
podání č.j. RRTV/1388/2019-vra, doručeného dne 24. ledna 2019.  

-  Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání TV Odra provozovatele SAK 
Studénka, příspěvková organizace v období 10. září – 5. října 2018. 

-  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 
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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 SAK Studénka, příspěvková organizace, IČ: 66183561, se sídlem Budovatelská 
770, Studénka, PSČ: 74213, o podání vysvětlení, z jakého důvodu vysílal v období 
10. září – 5. října 2018 na programu TV Odra programové bloky OKO a NOČNÍ PROUD 
bez informačního kraulu, dále z jakého důvodu neaktualizoval v tomto období programový 
blok ZMS/SPORT každý týden a z jakého důvodu nevysílal v témže období v bloku 
ZMS/SPORT kromě záznamů jednání Zastupitelstva města Studénky také záznamy 
sportovních zápasů městských týmů, jak to u těchto bloků předpokládají programové 
podmínky licence sp. zn. 2011/157/zem/Měs. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 
30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) 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 SAK Studénka, příspěvková organizace, IČ: 66183561, se sídlem 
Budovatelská 770, Studénka, PSČ: 74213, na porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 5. října 2018 na programu TV Odra 
odvysílal v rámci Bloku lokálních televizí pořady Magazín Kabelové televize Kopřivnice, 
vydání s datem 21. září 2018, a Magazín moravskoslezského venkova 33/2018 bez 
označení televizního programu logem, čímž porušil povinnost uvádět označení 
televizního programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a 
teleshoppingu. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu Městská televize 
Otrokovice provozovatele Otrokovická BESEDA, s.r.o., v období 10. září – 5. října 2018. 

-  Rada se seznámila s monitoringem kontinuálního úseku vysílání programu Televize 
Barrandov ze dne 9. ledna a 21. ledna 2019 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin, 
zaměřeným na naplňování podmínek licence.  

-  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 podmínek licence programu 
Televize Barrandov (licence udělená rozhodnutím č. j. FIA/2148/2013, ze dne 13. května 
2013, sp. zn. 2013/378/FIA/Bar), kterého se mohl dopustit tím, že dne 21. ledna 2019 na 
programu Televize Barrandov odvysílal denní zpravodajský přehled pouze jedenkrát 
(pořad Naše zprávy), ačkoli další programové podmínky licence stanovují, že součástí 
programové skladby je denní zpravodajský přehled zařazovaný několikrát denně.  

-  Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních 
sdělení na programu Prima MAX provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. ze dne 
29. prosince 2018, 20:00 – 22:00 hodin. 

-  Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu obchodních sdělení za 
měsíc říjen 2018.  

-  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, 
společností Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., se sídlem: Praha 5, Radlická 3185/1c, PSČ 
150 00, IČ: 256 29 646, řízení o přestupku 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 
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umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti 
odkazovat, včetně související reklamy, a to zadáním reklamy na doplněk stravy Vibovit, 
která byla odvysílána dne 8. října 2018 v čase 6:05:55 hodin na programu Nova Cinema, 
neboť konotace obrazu a verbální složky - explicitní vyjádření onemocnění chřipky a 
nachlazení ve spojení s obrazovým vyjádřením podzimu - je potřeba interpretovat jako 
deklarování preventivního účinku přípravku před onemocněními, konkrétně chřipkou a 
nachlazením. Jinými slovy, Vibovit zajistí zdravou imunitu a současně - v období chřipek 
i nachlazení - bude imunita dětí zdravá, tedy nedojde k onemocnění dětí. 

-  Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení s motivem 
„Ferratum“, které bylo odvysíláno dne 3. října 2018 v čase 15:23:19 hodin na programu 
O (Óčko). 

-  Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení s motivem 
„Zonky“, které bylo odvysíláno dne 15. října 2018 v čase 7:40:56 na programu Prima 
ZOOM. 

-  Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení s motivem 
„George“, které bylo odvysíláno dne 15. října 2018 v čase 8:40:43 hodin na programu 
NOVA. 

-  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 KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 
15043355, sídlem Plynárenská 671, 280 02, Kolín, (dále „obviněný“), řízení o přestupku 
z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se mohl dopustit tím, že na písemnou žádost Rady nedodal záznamy infokanálu Mokré 
Lazce ze dnů 13. – 14. července 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24.00 hodin, tj. z 
období dvou dnů, či alternativně ze 7. – 8. října 2018 časový úsek 00.00-24.00 hodin, v 
odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě, ačkoli má podle zákona povinnost 
uchovávat záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů 
ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je Radě zapůjčit. 

-  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 KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 
15043355, sídlem Plynárenská 671, 280 02, Kolín, (dále „obviněný“), řízení o přestupku 
z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se mohl dopustit tím, že na písemnou žádost Rady nedodal záznamy infokanálů Infokanál 
Vidochov (formát .pptx); Infokanál Batňovice (formát .ppt); Infokanál Okříšky (formát 
.ppsx); Infokanál v městské části Sidonie (.ppt); Info-kanál Semily (formát mp4, ale 
funkční pouze první čtyři vteřiny) ze dnů 13.–14. července 2018 v časovém úseku od 
00:00 do 24.00 hodin, tj. z období dvou dnů, či alternativně ze 7. – 8. října 2018 časový 
úsek 00.00-24.00 hodin, v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě. 

-  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 KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 
15043355, sídlem Plynárenská 671, 280 02, Kolín, (dále „obviněný“), řízení o přestupku 
z moci úřední pro možné porušení licenčních podmínek ve vysílání programu Infokanál 
Benešov u Semil, Infokanál Chuchelna ze dnů 13. a 14. července 2018 v časovém úseku 
od 00:00 do 24:00 hodin, tj. z období dvou dnů, a programu TKR Seč – informační kanál 
města Seč ze dne 2. 7. 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin, tj. z období 
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jednoho dne, kterého se dopustil tím, že délka textových smyček programu Infokanál 
Benešov u Semil a Infokanál Chuchelna neodpovídala délce uvedené v licenci. 
U programu  Infokanál Benešov u Semil se jednalo o délku smyčky 2 minuty a 1 vteřina, 
ačkoli licenční podmínky předpokládají délku 10–15 minut, U programu Infokanál 
Chuchelna měla smyčka celkovou délku 2 minuty a 20 vteřin, ačkoli licenční podmínky 
předpokládají délku 10-15 minut a u programu TKR Seč – informační kanál města Seč 
měla smyčka délku 4 minuty a 45 vteřin, ačkoli licenční podmínky předpokládají délku 
10 - 60 minut.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele vysílání KATRO SERVIS, spol. s r.o., 
IČ 15043355, sídlem Plynárenská 671, 280 02, Kolín, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu Radě nezapůjčil záznam programu Info-kanál Horní Branná ze dne 8. října 2018 
z časového úseku 00:00 až 24:00, ačkoliv měl dodat záznamy ze 7. a 8. října 2018 z 
časového úseku 00:00 až 24:00. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele vysílání KATRO SERVIS, spol. s r.o., 
IČ 15043355, sídlem Plynárenská 671, 280 02, Kolín, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu se v záznamu vysílání programu Info-kanál Rokytnice nad Jizerou, dodaném 
Radě dne 31. 12. 2018, neobjevuje žádná obrazová část zpravodajství, když dle 
podmínek licence se zpravodajství má vyskytovat 10–15 minut ve vstupech cca 4x za 
den. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) 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 KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 15043355, sídlem Plynárenská 671, 
280 02, Kolín, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., tedy 
povinnosti provozovatele uvádět označení televizního programu (logo) v televizním 
vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. Na záznamech vysílání programu 
Info-kanál Rokytnice nad Jizerou; TRIONET INFOKANÁL; TKR Seč – informační kanál 
města Seč, dodaných Radě dne 31. 12. 2018, absentovalo logo programu. Rada 
stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele vysílání KATRO SERVIS, spol. s r.o., 
IČ 15043355, sídlem Plynárenská 671, 280 02, Kolín, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu je Radě zapůjčený záznam programu TKR Seč – informační kanál města Seč 
označen datací 2. 7. 2018, ačkoliv provozovatel měl poskytnout záznamy buď ze dnů 
13.–14. července 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24.00 hodin, tj. z období dvou dnů, 
nebo alternativně ze 7. a 8. října 2018 z časového úseku 00:00 až 24:00 hodin. Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  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 společnosti Magical roof s.r.o. 
sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 04899784, 
(doručené Radě dne 20. 11. 2018, č.j. RRTV/19480/2018-vra) o udělení souhlasu se 
změnou licenčních podmínek pro vysílání televizního programu JOJ Family šířeného 
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prostřednictvím vysílačů na základě licence sp.zn.:2016/645/SMU/Mag, č.j. 
RRTV/2536/2016-SMU, a programu JOJ Family šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů a družice na základě licence sp.zn.:2016/562/SMU/Mag, č.j. RRTV/2537/2016-
SMU, se zastavuje.  

-  Rada jakožto 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 (dále jen zákon č. 
40/1995 Sb.), podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) a ustanovení § 2 odst. 3 téhož zákona, 
podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, rozhodla 
ve společném řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich takto: I. Obviněná společnost Vědmy s.r.o., IČ 04937961, 
sídlem Kyselova 1185/2, 182 00 Praha 8 (dříve Podlišovská 1284, 198 00 Praha 9) se 
uznává vinnou ze spáchání přestupku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 
40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Poznej 
svůj osud vysílaného dne 28. prosince 2017 v čase od 12.11 hodin na programu RELAX, 
a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 
odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k 
tomuto zákonu. Moderátorka v teleshoppingu předkládala tvrzení o zdravotním stavu 
volajících jako fakta, čímž mohla u diváků podpořit zanedbání odborné diagnostiky. Jedné 
z divaček predikovala rizikové těhotenství končící neúspěchem, pokud nepřestane chodit 
do práce, jiné diagnostikovala úzkosti, tedy složité psychické onemocnění, které 
moderátorka doporučila léčit prací. Dále deklarovala, že zná správnou diagnózu, ale 
nesmí ji na obrazovce uvádět, čímž nepatřičně ovlivňovala divačku s cílem navnadit ji k 
osobnímu sezení. Protagonistka navíc doporučovala svoje CD v souvislosti s řešením 
problémů s nespavostí, čímž mohla významně ovlivnit rozhodnutí diváků, trpících 
podobnými problémy, resp. mohla u nich vzbudit dojem, že díky tomuto CD budou 
vyléčeni. II. Obviněná společnost Vědmy s.r.o., IČ 04937961, sídlem Kyselova 1185/2, 
182 00 Praha 8 (dříve Podlišovská 1284, 198 00 Praha 9) se uznává vinnou ze spáchání 
přestupku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila 
zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Poznej svůj osud vysílaného dne 28. 
prosince 2017 v čase od 12.11 hodin na programu RELAX, a který je nekalou obchodní 
praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele, respektive agresivní praktikou podle § 5b odst. 1 tohoto 
zákona. Moderátorka v teleshoppingu popsala divačce její sebedestruktivní přístup a 
zdravotní následky, které má a může mít v budoucnu. Pohrozila divačce neznámou 
„vážnější nemocí“ a přesnou diagnózu odmítla říct s tím, že ji zná, ale nesmí o tom v 
televizi hovořit. Divačku přesvědčovala, že si ji má vyhledat v soukromí. Volající žena 
dostala na výběr mezi životem a nespecifikovanou nemocí, přičemž moderátorka doslova 
uvedla, „…jestli je život, nebo vydaných pár peněz…“, čímž mohla v ženě evokovat 
nepřiměřený strach o své zdraví a přimět ji k vynaložení nemalé finanční částky na osobní 
sezení s moderátorkou. Tuto hrozbu závažným zhoršením zdravotního stavu či dokonce 
smrtí lze chápat jako nepatřičné ovlivňování, které může výrazně zhoršit svobodu volby 
nebo chování spotřebitele ve vztahu k výrobku nebo službě. III. Obviněná společnost 
Vědmy s.r.o., IČ 04937961, sídlem Kyselova 1185/2, 182 00 Praha 8 (dříve Podlišovská 
1284, 198 00 Praha 9) se uznává vinnou ze spáchání přestupku dle ustanovení § 2 odst. 
3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu 
Poznej svůj osud vysílaného dne 28. prosince 2017 v čase od 12.11 hodin na programu 
RELAX, a který je v rozporu s dobrými mravy, neboť moderátorka nepatřičně urážela 
volající divačku, která si přála znát svoji budoucnost a uvedla, že je nezadaná a v 
důchodu. Moderátorka o ženě prohlásila, že je negativní, naštvaná a nespokojená a že 
si se svým přístupem nemá šanci najít partnera. Doslova uvedla: „Kdo by vás chtěl 
milovat? Jděte k zrcadlu a opravdu se na sebe dívejte. Dívejte se na sebe a opravdu se 
dívejte sama sobě do očí a ptejte se – opravdu by mě mohl někdo milovat?“ Slova týkající 
se přitažlivosti divačky a její schopnosti zaujmout partnera byla pronesena po čas živého 
televizního vysílání, aniž by se žena mohla bránit. Bezdůvodný útok na její atraktivitu lze 
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vnímat jako velice osobní. Urážky a hrubé komentáře moderátorky teleshoppingu snižují 
lidskou důstojnost divačky v roli ženy a partnerky. IV. Obviněná společnost Vědmy s.r.o., 
IČ 04937961, sídlem Kyselova 1185/2, 182 00 Praha 8 (dříve Podlišovská 1284, 198 00 
Praha 9) se uznává vinnou ze spáchání přestupku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu 
Poznej svůj osud vysílaného dne 11. ledna 2018 v čase od 12.13 hodin na programu 
RELAX, a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle 
ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive 
agresivní praktikou podle § 5b odst. 1 tohoto zákona. Moderátorka několikrát na adresu 
otce divačky zopakovala, že se muž špatně léčí a že pokud chce znát skutečnou příčinu 
svých problémů, měl by využít speciálně zpoplatněnou audiotextovou službu příští týden, 
kdy bude kartářka „diagnostikovat karmu“. Muž mohl na základě moderátorčiných rad 
nesprávně pochopit svoji diagnózu či odmítnout předepsanou léčbu a tím ohrozit své 
zdraví. Nátlak spojený s nutností zavolat na audiotextovou službu lze hodnotit jako využití 
nepříznivé situace spotřebitele, která vede ke zhoršení jeho úsudku. Volající divačka byla 
nepatřičně ovlivňována, ze strachu o svého otce mohla učinit rozhodnutí ohledně koupě, 
které by jinak neučinila. V. Obviněná společnost Vědmy s.r.o., IČ 04937961, sídlem 
Kyselova 1185/2, 182 00 Praha 8 (dříve Podlišovská 1284, 198 00 Praha 9) se uznává 
vinnou ze spáchání přestupku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., 
kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Poznej svůj osud 
vysílaného dne 11. ledna 2018 v čase od 12.13 hodin na programu RELAX, a který je 
nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto 
zákonu. Moderátorka v teleshoppingu předkládala tvrzení o zdravotním stavu volajících 
jako fakta, čímž mohla u diváků podpořit zanedbání odborné diagnostiky. Někteří diváci 
si mohli zjištění a rady protagonistky vyložit jako náhradu lékařské péče a podcenit tak 
prevenci či léčbu třeba i závažných onemocnění. Protagonistka také doporučovala svoje 
CD v souvislosti s léčbou duševních onemocnění. Volající divačce diagnostikovala 
úzkosti a doporučila jí na oblast hlavy poslech CD Harmonie duše, který dle moderátorky 
může pomoci i nemocné dceři divačky. Matka, která se o dítě dlouhodobě stará, může 
být v takové situaci přístupnější radám kartářky a ve strachu z vlastního psychického 
onemocnění, které jí bylo nekompromisně prezentováno moderátorkou, učinit obchodní 
rozhodnutí, které by jinak neučinila. Moderátorka mohla rovněž ovlivnit rozhodnutí diváků 
trpících stresem a únavou, jelikož uvedla, že její CD pomáhá proti těmto problémům, které 
explicitně označila za signál blížícího se infarktu. VI. Obviněná společnost Vědmy s.r.o., 
IČ 04937961, sídlem Kyselova 1185/2, 182 00 Praha 8 (dříve Podlišovská 1284, 198 00 
Praha 9) se uznává vinnou ze spáchání přestupku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu 
Vědmy radí vysílaného dne 26. ledna 2018 v čase od 12.11 hodin na programu RELAX, 
a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 
odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k 
tomuto zákonu. Moderátorka nabízela čištění energií volajících diváků a předkládala 
tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž u nich mohla vyvolat zanedbání 
odborné lékařské péče a podcenění fyzických i psychických problémů. V souvislosti se 
zdravím divákům nabízela kromě svých rad i meditační CD, o nichž prohlašovala, že jsou 
určeny k fyzickému i psychickému čistění těla a že mají „vyzdravovací účinky“. Tím mohla 
významně ovlivnit rozhodnutí diváků, trpících zdravotními problémy, resp. mohla u nich 
vzbudit dojem, že díky tomuto CD budou vyléčeni ze svých zdravotních problémů. VII. 
Obviněná společnost Vědmy s.r.o., IČ 04937961, sídlem Kyselova 1185/2, 182 00 Praha 
8 (dříve Podlišovská 1284, 198 00 Praha 9) se uznává vinnou ze spáchání přestupku dle 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním 
reklamy, respektive teleshoppingu Vědmy radí vysílaného dne 26. ledna 2018 v čase od 
12.11 hodin na programu RELAX, a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního 
předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Na obrazovkách byla v pravém horním 
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rohu uvedena reklama na produkty z webu www.vedmy.cz, mj. na čistící svíce s různými 
vůněmi, jež byly popsány slovy „detoxikace těla i duše“ a „proti zánětům a otokům“. Tato 
reklama se opakovala po čas celého televizního vysílání, přičemž na obrazovce pokaždé 
vydržela dobu v řádech desítek vteřin. Reklama prostřednictvím použitých popisků 
prohlašovala, že tento výrobek - svíce je určena proti zánětům a otokům, což je nutno 
vnímat jako deklaraci léčby těchto zdravotních obtíží. VIII. Obviněná společnost Vědmy 
s.r.o., IČ 04937961, sídlem Kyselova 1185/2, 182 00 Praha 8 (dříve Podlišovská 1284, 
198 00 Praha 9) se uznává vinnou ze spáchání přestupku dle ustanovení § 2 odst. 1 
písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive 
teleshoppingu Poznej svůj osud vysílaného dne 8. března 2018 v čase od 12.30 hodin na 
programu RELAX, a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. 
podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive 
písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Moderátorka v teleshoppingu předkládala tvrzení o 
zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž mohla u diváků podpořit zanedbání odborné 
diagnostiky. Moderátorka několikrát zmínila, že má medicínské znalosti a že obecně 
disponuje určitou mírou porozumění např. u nádorových onemocnění, duševních chorob 
apod. Někteří diváci si mohli rady a služby poskytované protagonistkou vyložit jako 
náhradu lékařské péče a zanedbat tak prevenci či léčbu třeba i závažných onemocnění. 
Moderátorka opakovaně v souvislosti s léčbou řady nemocí (např. deprese) doporučovala 
svá dvě meditační CD, čímž mohla významně ovlivnit rozhodnutí diváků, trpících 
zdravotními problémy, resp. mohla u nich vzbudit dojem, že díky tomuto CD budou 
vyléčeni ze svých zdravotních problémů. IX. Obviněná společnost Vědmy s.r.o., IČ 
04937961, sídlem Kyselova 1185/2, 182 00 Praha 8 (dříve Podlišovská 1284, 198 00 
Praha 9) se uznává vinnou ze spáchání přestupku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu 
Vědmy radí vysílaného dne 21. března 2018 v čase od 23.48 hodin na programu RELAX, 
a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 
odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k 
tomuto zákonu. Moderátorka v teleshoppingovém bloku provedla rituál, jenž měl zajistit 
bezpečí pro volající divačku a jejího vnuka. Divačka uvedla, že má vnuk vážné psychické 
potíže a chce si ublížit, poprosila o jeho ochranu. Moderátorka ji v průběhu rituálu 
opakovaně sdělila, že vnuk vše zvládne, a když bude silná ona, bude v pořádku i on. 
Svým komentářem mohla protagonistka u diváků podpořit zanedbání odborné 
diagnostiky a celkové podcenění potenciálně vážného stavu muže a jeho duševních 
problémů. O symbolu použitém v rituálu několikrát ve vysílání uvedla, že chrání před vším 
zlým, mj. i před nemocemi a nedostatkem zdraví. X. Obviněná společnost Vědmy s.r.o., 
IČ 04937961, sídlem Kyselova 1185/2, 182 00 Praha 8 (dříve Podlišovská 1284, 198 00 
Praha 9) se uznává vinnou ze spáchání přestupku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu 
Vědmy radí vysílaného dne 26. března 2018 v čase od 12.30 hodin na programu RELAX, 
a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 
odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k 
tomuto zákonu. Moderátorka čistila volajícím divákům tzv. fyzické čakry a předkládala 
tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž u nich mohla vyvolat zanedbání 
odborné lékařské péče a podcenění fyzických i psychických problémů. V souvislosti se 
zdravím jedné z divaček nabízela svá meditační CD, u nichž proklamovala léčebné a 
prevenční účinky, a využívala tak zranitelnosti osoby, která se ocitla v těžké situaci. 
Protagonistka ženě řekla, že má zavřené první dvě čakry, kam patří mj. kosti, šlachy, 
klouby. Aby zabránila problémům v budoucnu, měla by si podle moderátorky koupit její 
CD a čakry „okysličovat“. Moderátorka mohla svou věštbou využít nelehké situace ženy 
a významně ovlivnit její spotřebitelské rozhodnutí. XI. Za přestupek se pachateli v souladu 
s § 8a odst. 2 písm. b), § 8a odst. 2 písm. d), § 8a odst. 6 písm. b) a § 8a odst. 6 písm. c) 
zákona č. 40/1995 Sb., a v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2016 
Sb., ukládá pokuta ve výši 500 000,-  Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne 
právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2018784. 
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XII. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za 
přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada účastníku řízení povinnost uhradit 
paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč. Úhrada nákladů řízení je splatná do 
pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711- 19223001/0710, 
variabilní symbol 2018784.  

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. 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.), dle § 60 odst. 2 písm. g) a 
§ 60 odst. 7 písm. b) zákona č. 231/2001 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 takto: Obviněný provozovatel 
Magical roof s.r.o., IČ: 4899784, se sídlem Pobřežní 297/14, PSČ 18600, Praha, se 
uznává vinným v souladu s § 60 odst. 2 písm. g) a § 60 odst. 7 písm. b) zákona 
č. 231/2001 Sb., v platném znění, pro porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil 
tím, že ve vysílání programu JOJ Family ze dne 24. srpna 2018 od 10:00 do 22:00 hodin 
nebyly zařazeny zpravodajské pořady Noviny ve 12, Noviny v 17 a dále blok Publicistika, 
které mají být dle programového schématu, jež bylo součástí licenčních podmínek, 
zařazeny v pátečním vysílání v konkrétně stanoveném čase, tj. Noviny ve 12 od 12:00 
hod., Noviny v 17 od 17:00 hod. a Publicistika od 17:30 hod. V souladu s § 43 odst. 2 
zákona č. 250/2016 Sb., se od uložení správního trestu upouští, neboť má Rada za to, 
že vzhledem k okolnostem spáchání přestupku samotné projednání věci postačilo k 
nápravě vytýkaného stavu.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, IČ: 
00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, k obsahu pořadu 168 hodin, 
respektive k příspěvku s názvem Hudebník, odvysílanému dne 22. ledna 2017 od 21:35 
hodin na programu ČT1, z jakých zdrojů byl získán dokument s názvem Záznam č. 38, 
který byl v předmětné reportáži obrazově využit, a jakým způsobem byla ověřena jeho 
pravost. 

-  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 spočívajícího v odvysílaní pořadu 168 hodin, 
respektive příspěvku s názvem Hudebník, dne 22. ledna 2017 od 21:35 hodin na 
programu ČT1, že věc odkládá. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV Nova s.r.o., proč nebyl 
film Milada dne 9. listopadu 2018 od 20.20 hodin na programu NOVA odvysílán s 
náležitým audiopopisem pro osoby se zrakovým postižením, jak bylo inzerováno. 

-  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 spočívajícího v odvysílání filmu Milada dne 
9. listopadu 2018 od 20.20 hodin na programu NOVA bez avizovaného audiopopisu, že 
věc odkládá. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele AMC Networks Central 
Europe s.r.o., 1) jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) 
zákona č. 231/2001 Sb., ukládající provozovatelům povinnost poskytnout divákům 
programu MINIMAX CHANNEL HUNGARY snadný, přímý a trvalý přístup k základním 
údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační 
číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické osoby a u zahraniční osoby 
rovněž adresa podniku nebo organizační složky na území České republiky, dále k 
údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem 
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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; 2) proč jsou na webu 
www.minimax.hu v sekci „Impresszum“ v souvislosti s povinností provozovatele umožnit 
přístup k výše zmíněným údajům uvedeny kontakty na maďarskou společnost AMC 
Networks Central Europe Kft. a na maďarský kontrolní orgán - Národní mediální a 
komunikační autoritu NMHH. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Magical roof s.r.o. k údajům, 
jimiž dokládá naplnění povinností dle § 42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb. na programu JOJ 
Family v roce 2017, konkrétně k otázce, jak jím dominantně vykazovaný nezávislý 
evropský výrobce společnost Slovenská produkčná a.s. naplňuje definiční znaky ust. § 43 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jestliže tato společnost je vlastnicky propojena s 
provozovatelem televizního vysílání MAC TV s. r. o. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV FASHION s. r. o., jakým 
způsobem byl dne 1. října 2018 umožněn divákům programu FASHION TV (Czech & 
Slovak) snadný, přímý a trvalý přístup k údajům a informacím podle § 32 odst. 7 zákona 
č. 231/2001 Sb., zejména k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním 
televizního vysílání je Rada. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 11 A 94/2018 ze dne 
11. ledna 2019, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti SVUS Pharma, a. s. proti 
rozhodnutí Rady ze dne 23. 1. 2018, sp. zn. RRTV/2017/474/Had, č. j. RRTV/5994/2018, 
o uložení pokuty ve výši 50 000,- 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, ke kterému došlo odvysíláním reklamy s motivem „Preventan“ dne 25. 
ledna 2017 v čase 14:42:59 hodin na programu Prima. 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými od 11. do 25. ledna 2019: TV Nova s.r.o. / NOVA – Okresní přebor: Poslední 
zápas Pepika Hnátka, 13. 1. 2019 od 20:21 hod; O2, UPC / audiodeskripce v kabelovém 
vysílání; TV Nova s.r.o. / NOVA – Román pro ženy, 13. 1. 2019 od 14:08 hod; Česká 
televize / ČT1 – Most (2. díl), 14. 1. 2019 od 21:05 hod (8 podání); Studio Moderna, s.r.o. 
/ televizní reklamy na mop Rovus; Česká televize / ČT1 – 168 hodin – Pofidérní bojovníci, 
13. 1. 2019 od 21:26 hod; FTV Prima spol. s r.o. / Prima love – Štiky (10. díl), 20. 1. 2019 
od 8:49 hod (5 podání); Seznam.cz TV, s.r.o. / Seznam.cz TV – Lajna I. (2. díl), 20. 1. 
2019 od 20:32 hod; TV Nova s.r.o. / NOVA – Televizní noviny – Nezapomeňte na revizi 
komína, 12. 1. 2019 od 20:02 hod; FTV Prima spol. s r.o. / Prima ZOOM – upoutávky s 
historickými osobnostmi; Česká televize / ČT24 – Studio ČT24, 4., 11., 16. a 17. 1. 2019 
od 10:30 hod, OVM, 6. 1. 2019 od 12:00 hod, spot Přemluv bábu a dědu před 
parlamentními volbami 2010; Česká televize / ČT1 – Otázky Václava Moravce, 13. 1. 
2019 od 12:00 hod; Česká televize / ČT1 – 168 hodin – Terorista z SPD, 13. 1. 2019 od 
21:17 hod, Události – upoutávka na reportáž Terorista z SPD, 13. 1. 2019 od 19:13 hod; 
Česká televize / ČT1 – Události v regionech – Připomínka Jana Palacha, 15. 1. 2019 od 
18:13 hod; Česká televize / ČT2 – Krkonoše (1/2), 25. 12. 2018 od 17:28 hod; Barrandov 
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Moje zprávy – Lepšolidský slet, 16. 1. 2019 
od 20:10 hod; Česká televize – zaujatost a neobjektivita; Česká televize / ČT1 – Události 
– Lidé, kteří následovali Jana Palacha, 17. 1. 2019 od 19:21 hod; Česká televize / ČT2 – 
Nedej se! – Právo jenom za peníze, 20. 1. 2019 od 11:15 hod; Česká televize / ČT1 – Z 
metropole – Jan Palach – životopis, 19. 1. 2019 od 12:06 hod; Česká televize – 
zpravodajství o Janu Palachovi; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – 
Naše zprávy, 21. 1. 2019 od 23:40 hod; FTV Prima spol. s r.o. / Prima – Odpolední zprávy 
– Jak moc jsou senioři za volantem nebezpeční?, 21. 1. 2019 od 16:39 hod; Barrandov 
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – pořady Jaromíra Soukupa, délka reklamy; 
Česká televize / ČT1 – Události – Zdanění církevních restitucí, 23. 1. 2019 od 19:00 hod; 
ŠLÁGR TV, spol. s r.o. / ŠLÁGR TV – Jak to bylo s Evou a Vaškem, 6. 5. 2016, Halo 
halo, 6. 12. 2017; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – případný střet 
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zájmů Jaromíra Soukupa; DONEAL, s.r.o. / JOJ Cinema – Špión, který mi dal kopačky, 
15. 1. 2019 od 20:15 hod, Magical roof s.r.o. / JOJ Cinema+1 – Špión, který mi dal 
kopačky, 15. 1. 2019 od 21:15 hod; Cannabis is The cure, z.s. (č. j. RRTV/1194/2019-
vra); Cannabis is The cure, z.s. (č. j. RRTV/1385/2019-vra). 

-  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 převzatého 
vysílání O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - 
Michle, PSČ 14022, o podání vysvětlení k šíření zvukové stopy poskytující audiopopis 
pro osoby se zrakovým postižením prostřednictvím kabelových systémů, resp. o 
vyjádření, zda důsledně šíří zvukovou stopu poskytující audiopopis pro osoby se 
zrakovým postižením prostřednictvím kabelových systémů všech televizních programů, 
které tuto službu divákům poskytují. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode 
dne doručení této výzvy. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá poskytovatele vysílání UPC 
Česká republika, s.r.o., IČ 00562262, sídlem Závišova 502/5, Praha 4 Nusle, PSČ 14000, 
o podání vysvětlení k šíření zvukové stopy poskytující audiopopis pro osoby se zrakovým 
postižením prostřednictvím kabelových systémů, resp. o vyjádření, zda důsledně šíří 
zvukovou stopu poskytující audiopopis pro osoby se zrakovým postižením 
prostřednictvím kabelových systémů všech televizních programů, které tuto službu 
divákům poskytují. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této 
výzvy. 

-  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 
zadavatele obchodních sdělení, Studio Moderna, s.r.o., IČ 26159074, U Nákladového 
nádraží 6, 130 00 Praha 3, o podání vysvětlení ve věci stížnosti na teleshoppingy dle této 
specifikace: ROVUS SPRAY MOP - premiéra odvysílání dne 30. 12. 2018 od 5:28:39 
hodin na programu Nova; ROVUS SPRAY MOP - premiéra odvysílání dne 1. 1. 2019 od 
8:54:08 hodin na programu Šlágr TV; ROVUS SPRAY MOP - premiéra odvysílání dne 
2. 1. 2019 od 11:31:07 hodin na programu Šlágr TV. Rada stanovila lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Česká 
televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení k 
obsahu pořadu 168 hodin, který byl vysílán 13. ledna 2019 od 21:16 hodin na programu 
ČT1, proč byla v reportáži Pofidérní bojovníci (01:53 min od začátku záznamu) vedle 
jména a výroků Milana Andrese uvedena fotografie jiného muže. Rada stanovila lhůtu k 
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje 
provozovatele FTV Prima spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem: Na žertvách 132/24, Praha 
8 – Libeň, PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 
Sb., neboť se odvysíláním pořadu Štiky, dne 20. ledna 2019 od 8:49 hodin na programu 
Prima love, dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin 
pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
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mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad obsahoval explicitní sexuální scény. V 
záznamu bylo zobrazeno vystoupení striptérky, její necenzurované intimní partie včetně 
dámského přirození a kontakt s mužskými zákazníky ve zřetelném sexuálním kontextu. 
Na dětské diváky, kteří nejsou dostatečně vyspělí a poučeni o sexuálních otázkách, 
mohou mít tyto záběry škodlivý účinek a probudit v nich předčasný zájem o sexualitu, na 
níž ještě nejsou připraveni. Pravděpodobnost výskytu dětí a mladistvých u televizních 
obrazovek se v tomto případě zvyšuje i z toho důvodu, že byl pořad odvysílán v nedělních 
ranních hodinách. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

-  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 TV Nova 
s.r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, o podání 
vysvětlení k obsahu pořadu Televizní noviny, resp. reportáže Nezapomeňte na revizi 
komína, odvysílaného dne 12. ledna 2019 od 19.30 hodin na programu NOVA, z jakých 
dat čerpali redaktoři, když ve vysílání uvedli, že „lidé nemají revize komínů, a to i přesto, 
že jim za to hrozí vysoké pokuty… až do výše 10 tisíc korun“, dále že „revize komína 
vyjde na pár stovek“ a že „povinnou revizi si musí nechat majitel udělat od kominíka 
jednou ročně, kotel na tuhá paliva se doporučuje kontrolovat třikrát za rok“. Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 
Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
40/1995 Sb.“), vyzývá dle ustanovení § 7a odst. 1 a 2 a § 7a odst. 5 zákona č. 40/1995 
Sb., zadavatele teleshoppingu, společnost ČESKÁ MUZIKA spol. s r.o., IČ 26024080, 
sídlem Křenovice 106, 373 84 Dubné, k zapůjčení kopie záznamu teleshoppingového 
bloku uvozeného znělkou „Z očí do očí - Jak to bylo s Evou a Vaškem“ odvysílaného dne 
6. května 2016 na programu ŠLÁGR TV, a dále k zapůjčení kopie záznamu 
teleshoppingového bloku uvozeného znělkou „Halo Halo“ odvysílaného dne 6. prosince 
2017 na programu ŠLÁGR TV. 

 

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 

-  Rada se seznámila se zprávou o screeningu audiovizuálních mediálních služeb 
Aktuálně TV, BTV Boskovická televize, HIT Hradecká internetová televize, TV Kralupy, 
Realitní Televize, TV Prácheň, TVkurzy, TVstav a Vaření.cz za období říjen 2018.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele Město Boskovice, IČ: 002 79 978, se sídlem Boskovice, 
Masarykovo náměstí 4/2,PSČ 680 18, o podání vysvětlení jakým způsobem naplňuje 
povinnost stanovenou § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. jakým způsobem 
umožňuje příjemcům služby BTV - Boskovická televize, umístěné na internetové adrese 
btv.boskovice.cz., snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu 
nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele Město Kralupy nad Vltavou, se sídlem Kralupy nad 
Vltavou, U Cukrovaru 1087, PSČ 278 88, o podání vysvětlení jakým způsobem naplňuje 
povinnost stanovenou § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. jakým způsobem 
umožňuje příjemcům služby TV Kralupy, umístěné na internetové adrese 
http://www.mestokralupy.cz/Mesto/TVKralupy/Default.aspx, snadný, přímý a trvalý 
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přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní 
ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele Prácheňská televize s.r.o., IČ: 037 47 549, se sídlem 
Pod Hájovnou 365, Dražejov, 386 01 Strakonice, o podání vysvětlení, zda je přístup ke 
službě TV Prácheň, umístěné na internetové adrese www.tvprachen.cz, dočasně 
nefunkční, či zda bylo poskytování služby ukončeno. Rada stanovila lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Otrokovická BESEDA, s.r.o., 
IČ 25513885, sídlem Nám. 3 května 1302, Otrokovice, PSČ 765 02, z jakého důvodu 
Radě doposud neoznámil změnu internetové adresy, na které je umístěna služba 
Městská televize Otrokovice. Služba se v současné době nenachází na Radou evidované 
internetové adrese televizeotrokovice.webnode.cz, nýbrž na internetových stránkách 
www.mtvo.cz.  

-  Rada v souladu s § 5 odst. 4 zákona č. 132/2010 Sb. zapisuje změnu evidovaných 
údajů poskytovatele služby Městská televize Otrokovice, společnosti Otrokovická 
BESEDA, s.r.o., IČ 25513885, sídlem Nám. 3 května 1302, Otrokovice, PSČ 765 02, 
spočívající ve změně adresy přístupu z http://televizeotrokovice.webnode.cz na 
www.mtvo.cz a www.televizeotrokovice.cz.  

-  Rada v souladu s § 5 odst. 4 zákona č. 132/2010 Sb. zapisuje změnu evidovaných 
údajů poskytovatele služby PrimaPLAY, společnosti FTV Prima, spol. s.r.o., IČ 48115908, 
sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8, spočívající ve změně názvu služby z 
PrimaPLAY na iPrima a změně adresy přístupu z play.iprima.cz na iprima.cz.  

-  Rada bere na vědomí ukončení poskytování služby PrimaPLAY premium, umístěné na 
adrese play.iprima.cz/premium, poskytovatele FTV Prima, spol. s.r.o., IČ 48115908, 
sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8. 

-  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 Město Dubňany, ze dne 8. ledna 2019, doručeného Radě dne 
10. ledna 2019, toto potvrzení: Poskytovatel Město Dubňany, IČ: 00284882, se sídlem 
Nám. 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany, byl dne 5. února 2019 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 od 15. ledna 2019 pod názvem 
DKT Dubňany, umístěná na internetové adrese http://dkt.dubnany.eu. 

OSTATNÍ 

-  Rada se seznámila s materiálem "Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony" 
vloženým k připomínkovému řízení a schválila připomínky dle rozpravy. 

 

 

V Praze dne 7. 2. 2019 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 

http://dkt.dubnany.eu/

