Tisková zpráva z 3. zasedání 2021, konaného dne 9. 2. 2021

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 3. zasedání
projednala 36 bodů programu. Vyhodnotila 22 stížností diváků a posluchačů, vydala čtyři
upozornění na porušení zákona.
Rada udělila tři licence společnosti Hudební televize, s.r.o., k provozování televizního
vysílání programu Retro Music Television, šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů,
kabelových systémů a družice.
Na 3. zasedání proběhlo jedno veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických
parametrů Klatovy 92,4 MHz / 100 W.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Klatovy
92,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 17 40 / 49 23 42 projednala se žadatelem
otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.
- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí:
Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli
ULTRAVOX s.r.o., IČ: 497 02 785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, PSČ 128 00
Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2015/67/zab, č.j.
RRTV/3994/2015-SPM ze dne 3.11.2015 k rozhlasovému vysílání programu Radio
COLOR prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Opava město 90,1 MHz / 0,1 kW do 10. října
2025.
- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí:
Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli
ULTRAVOX s.r.o., IČ: 497 02 785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, PSČ 128 00
Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2014/989/zab, č.j.
RRTV/3547/2015-zab ze dne 6.10.2015 k rozhlasovému vysílání programu Radio
COLOR prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Karlovy Vary 98,6 MHz / 0,2 kW do 10. října
2025.
- 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. b) zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 9. února 2021 toto usnesení:
Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným, společností MEDIA CLUB, s.r.o., IČ:
29413982, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, vedené ve věci
možného porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se
mohla dopustit zadáním reklamy, která byla odvysílána dne 23. září 2020 v čase 09:45:03
hod na programu RÁDIO IMPULS (Praha 96,6 MHz) provozovatele LONDA spol. s r.o.,
neboť skutek, o němž se vede řízení, nespáchal obviněný.

1

- 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 „zákona č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem
reklamy, společností MAXIMA REALITY, s.r.o., IČ: 25149610, se sídlem Revoluční 655/1,
Staré Město, 110 00 Praha 1, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro
možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy, který zakazuje reklamu, která je nekalou obchodní praktikou, podle zvláštního
právního předpisu (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), neboť je způsobilá
podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo který je
jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě, kterého se mohl dopustit
zadáním reklamy, která byla odvysílána dne 23. září 2020 v čase 09:45:03 hod na
programu RÁDIO IMPULS (Praha 96,6 MHz) provozovatele LONDA spol. s r.o.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio FM Crystal; Liberec 100,6 MHz) dne 27. ledna
2021, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program KISS; Plzeň 90,0 MHz) dne
27. ledna 2021, EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; Ústí nad Labem 107,2 MHz)
dne 27. ledna 2021, RADIO ZLÍN, spol. s r.o. (program Radio Zlín; Zlín 91,7 MHz) dne
27. ledna 2021, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio Beat; Ostrava
90,4 MHz) dne 27. ledna 2021 a RKR s.r.o. (program CLASSIC PRAHA; Praha 98,7 MHz)
dne 27. ledna 2021.
- Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/929/2021-vra ohledně neinformování o tzv.
„IV. odboji“ na programu Český rozhlas a stížností č. j. RRTV/1147/2021-vra, která se
týkala vysílání názorů posluchačů na programu RÁDIO IMPULS.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila společnosti Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, se sídlem: Záhřebská
156/26, Vinohrady, 12000 Praha 2, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název
(označení) programu: Retro Music Television; základní programová specifikace: Hudební
program; územní rozsah vysílání: Česká republika, katastrální území České republiky
podle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými
průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a všechny
okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění.; časový
rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: český, v rozsahu dle žádosti
doručené dne 9. října 2020 pod č.j. RRTV/14116/2020-vra a jejího doplnění č.j.
RRTV/16028/2020-vra doručeného dne 9. prosince 2020 a č.j. RRTV/707/2021-vra
doručeného dne 13. ledna 2021.
- Rada udělila společnosti Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, se sídlem: Záhřebská
156/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci
k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání, šířeného
prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: Retro Music Television;
základní programová specifikace: Hudební program; časový rozsah vysílání: 24 hodin
denně; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v
rozsahu dle žádosti doručené dne 9. října 2020 pod č.j. RRTV/14117/2020-vra a jejího
doplnění č.j. RRTV/696/2021-vra doručeného dne 13. ledna 2021.
- Rada udělila společnosti Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, se sídlem: Záhřebská
156/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci
k provozování televizního vysílání, šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení
(název) programu: Retro Music Television; základní programová specifikace: Hudební
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program; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být
vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká republika, Slovenská republika; hlavní
jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 9. října 2020 pod
č.j. RRTV/14118/2020-vra a jejího doplnění č.j. RRTV/705/2021-vra doručeného dne
13. ledna 2021.
- Rada informuje regulační orgán členského států Evropské unie, tj. Slovenské republiky,
na jejíž území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno, o udělení licence
společnosti Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, se sídlem: Záhřebská 156/26,
Vinohrady, 120 00 Praha 2, k televiznímu vysílání programu Retro Music Television,
šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Hudební program.
- Rada podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., odnímá
provozovateli MWE Networks International s.r.o., IČ 073 34 800, se sídlem Krakovská
1392/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, licenci č.j. RTV/14213/2018-zem ze dne
17. července 2018, k provozování televizního vysílání programu POWER TV šířeného
prostřednictvím družice, neboť provozovatel po zahájení vysílání nevysílal déle než
30 dnů v průběhu kalendářního roku.
- Rada ukládá účastníkovi řízení, provozovateli MWE Networks International s.r.o., IČ
073 34 800, se sídlem Krakovská 1392/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, podle ustanovení
§ 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., povinnost uhradit náhradu nákladů řízení, které
vyvolal účastník porušením své právní povinnosti, a to paušální částkou, která podle
ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., činí 1 000,- Kč. Tuto částku je účastník
povinen uhradit do pěti pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3754 19223001/0710, variabilní symbol 20200498.
- Rada udělila provozovateli, Karlovi Soukupovi, IČ: 12870188, podle ustanovení § 32
odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas s přerušením vysílání programu Duha,
šířeného prostřednictvím kabelových systémů (licence sp. zn. 2006/933/zem/SOK, čj.
zem/8875/06 ze dne 5. prosince 2006 ve znění pozdějších změn s platností do
14. prosince 2030) v k.ú. Horní Slavkov, okres Sokolov, a to v rozsahu žádosti doručené
pod č.j. RRTV/1217/2021-vac dne 25. ledna 2021 a upřesněné pod č.j. RRTV/1266/2021vra dne 28. ledna 2021.
- Rada vrací provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o.,
IČ 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, v souladu s
ustanovením § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., dva správní poplatky (příchozí
úhrada na účet Rady dne 3. prosince 2020), a to poplatek: a) zaslaný pod VS 10200161
ve výši 90 000,- b) zaslaný pod VS 10200171, ve výši 90 000,- Kč), tedy Rada vrací
celkem 180 000,- Kč na bankovní účet provozovatele č.: 2052900202/2600, protože nejde
o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět,
námitka, ohlášení nebo oznámení, v rozsahu žádosti ze dne 27. ledna 2021, č.j.:
RRTV/1231/2020-vra.
- Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2020/810/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu reklamy „Ferda vitamíny“, odvysílané dne 4. května 2020 v čase
15:12:26 hodin na programu Nova Cinema.
- Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2020/812/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu reklamy „Staropramen“ premiérově odvysílané dne 8. května 2020
v čase 9:22:19 hodin na programu Prima ZOOM.
- Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2020/853/kus provedla důkaz
zhlédnutím reklamy, respektive teleshoppingu „Express Diet - Chilliburner“ nabízejícího
produkt s názvem „Chilliburner“, odvysílaného dne 21. června 2020 v čase 13:58:25 hodin
na programu Prima.
- Rada v rámci řízení o přestupku vedeném pod sp.zn. RRTV/2020/802/rud provedla
důkaz zhlédnutím záznamu pořadu Ulice odvysílaného ve dnech 18. května 2020 od
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17:25 hodin, 20. května 2020 od 17:25 hodin a 23. května 2020 od 17:30 hodin na
programu Nova Gold.
- Rada v rámci řízení o přestupku vedeném pod sp.zn. RRTV/2020/717/rud provedla
důkaz zhlédnutím teleshoppingového bloku odvysílaného dne 1. srpna 2020 od 8:26
hodin na programu KLENOT TV, respektive té části teleshoppingu, kde probíhala nabídka
parfémů Khalis.
- 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 Novoteron s.r.o., se sídlem Hluboká 82/3, 639 00 Brno, IČ: 04510372, která
je provozovatelem e-shopu Anabis.com, o podání vysvětlení, respektive o doložení, že je
oficiálním distributorem produktů značky Khalis, výrobce KHALIS PERFUMES
MANUFACTURING LLC, a to v návaznosti na tvrzení uváděná v teleshoppingu
odvysílaným dne 1. srpna 2020 od 8:26 hodin na programu KLENOT TV, kde je uvedeno,
že KLENOT TV (respektive společnost Emporia Style Kft.) je jediným prodejcem a
jediným distributorem značky Khalis pro Českou a Slovenskou republiku. Rada stanovila
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů a
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání doručenými od 15. do 29. ledna 2021:
Česká televize / ČT1 – Kukačky; Česká televize / ČT2 – Psí láska; Česká televize / ČT2
– Vlk z Wall Street, S&P Broadcasting a.s. / Mňam TV - injektáže, Barrandov Televizní
Studio a.s. / BARRANDOV KRIMI – Klenot TV; Česká televize / ČT1 a ČT24 – Události,
15. ledna 2021; TV Nova s.r.o. / Nova – Rychle a zběsile; Česká televize /ČT1 a ČT24 –
Otázky Václava Moravce, 17. ledna 2021; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Slunečná, 21.
ledna 2021; Česká televize / ČT24 – Otázky Václava Moravce, 24. ledna 2021; FTV
Prima, spol. s r.o. / Prima ZOOM – Válečné továrny; Česká televize /ČT1 – Hlava medúzy;
Česká televize / ČT24 – Události, komentáře, 26. ledna 2021; FTV Prima, spol. s r.o. /
Prima – Slunečná, 29. září 2020; Česká televize a Český rozhlas / nespecifikovaný
program – sportovní zpravodajství; TV Nova s.r.o. / Nova Gold – Ulice; Seznam.cz /
Televizeseznam.cz – Kokoti na neděli; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize
Barrandov – audiotex; Nadační fond Odkolek.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha
4, PSČ 14700, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že dne 1. listopadu 2021od 21:50 hodin odvysílal na programu
ČT2 film Vlk z Wall Street, který obsahoval pasáž, v níž se hlavní hrdina vyznával ze své
obliby drog, což mimo jiné doprovázela scéna, v níž vfoukával pravděpodobně kokain do
konečníku prostitutky. Pasáž měla potenciál ohrozit zejména morální vývoj dětí a
mladistvých, jelikož u psychicky nevyzrálých osobností může vyvolat dojem pozitivního
vlivu užívání omamných a psychotropních látek. 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 S&P Broadcasting a.s., IČ: 04117310, se sídlem na adrese Dukelských hrdinů
976/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, o podání vysvětlení, o jaký typ obchodního sdělení
se jednalo v případě injektáží do pořadu Všechny chutě Maďarska („YAM YAM Karlín
TAKE AWAY Nenechte nás v tom!“) odvysílaného dne 25. prosince 2020 od 13:03 na
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programu Mňam TV. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou pořadu Americká volební noc, odvysílaného dne
3. listopadu 2020 od 23:00 hodin na programu ČT24, provozovatele ČESKÁ TELEVIZE.
- Rada se seznámila s analýzou pořadu Události, resp. příspěvků zaměřených na
informování o amerických prezidentských volbách 2020, odvysílaného v období od
3. listopadu 2020 do 9. listopadu 2020 na programu ČT 1 a ČT 24.
- Rada coby ústřední správní úřad na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 86 odst.
1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala
dne 9. února 2021 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, řízení o přestupku
vedené pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se
mohl dopustit odvysíláním pořadu Události, respektive reportáže s názvem „Chtěli darovat
roušky, nesměli“ dne 1. dubna 2020 v čase od 19:00 hodin na programu ČT1 a ČT24,
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
zákon č. 40/1995 Sb.) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 9. února 2021 toto usnesení:
Rada zastavuje se zadavatelem reklamy, společností Alpiq Retail CZ s.r.o., sídlem
Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00, Praha 1, IČ 08183929, řízení o přestupku
vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se mohl
dopustit zadáním reklamy s motivem zelené elektřiny, respektive s motivem
nejsemfosil.cz odvysílané dne 14. dubna 2020 od 10:14:54 hodin na programu Prima,
neboť skutek, o němž se vede řízení, se nestal.
- 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. a) zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 9. února 2021 toto usnesení:
Rada zastavuje se zadavatelem teleshoppingu, 4Life Direct Insurance Services s.r.o.,
sídlem 811 08 Bratislava -mestská časť Staré Mesto, Dunajská 8, Slovenská republika,
reg. č. 47894288, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Bratislava,
oddíl: Sro, vložka číslo 100512/B, řízení o přestupku vedené pro možné porušení
ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit zadáním
reklamního spotu „4LIFEDIRECT - Jistota pro mé blízké“, odvysílaného dne 18. prosince
2019 v čase 10:38:16 hodin na programu KINO BARRANDOV, neboť skutek, o němž se
vede řízení, se nestal.
- 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. a) zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 9. února 2021 toto usnesení:
Rada zastavuje se zadavatelem teleshoppingu, společností Emporia Style Kft., IČO: 0109-170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41, řízení o
přestupku vedené pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995
Sb., kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Klenot TV
vysílaného ve dnech 16. července 2020 od 0:11 hodin a 17. července 2020 od 0:38 hodin
na programu BARRANDOV KRIMI, neboť skutek, o němž se vede řízení, se nestal.
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- 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. h) zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 9. února 2021 toto usnesení:
Rada zastavuje řízení o přestupku vedené s obviněným zadavatelem obchodního
sdělení, společností Emporia Style Kft., IČO: 01-09-170422, se sídlem 1012 Budapest,
Márvány u. 17, Maďarsko (dříve Central European Stone Trade Enterprises Kft., sídlem
1012 Budapest, Márvány u. 17, pobočka 3300 Eger, Kistályai út 34, Maďarsko) pro možné
porušení pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb.,
kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Klenot TV
odvysílaného dne 30. března 2017 od 11:07 hodin na programu Televize Barrandov,
neboť odpovědnost za přestupek zanikla.
- 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. h) zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 9. února 2021 toto usnesení:
Rada zastavuje řízení o přestupku vedené s obviněným zadavatelem obchodního
sdělení, společností Emporia Style Kft., IČO: 01-09-170422, se sídlem 1012 Budapest,
Márvány u. 17, Maďarsko (dříve Central European Stone Trade Enterprises Kft., sídlem
1012 Budapest, Márvány u. 17, pobočka 3300 Eger, Kistályai út 34, Maďarsko) pro možné
porušení pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb.,
kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Klenot TV
odvysílaného dne 24. května 2017 v čase od 10:55 hodin na programu Televize
Barrandov, neboť odpovědnost za přestupek zanikla.
- Rada se seznámila s prací skupiny EPRA za kalendářní rok 2020 a z počátku roku
2021.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
- 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 společnost STARMAX MEDIA s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré
Brno, 602 00 Brno, IČ 09124209, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud
neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání poskytované v rámci
Platformy Skylink pod názvem Filmotéka. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní
ode dne doručení této výzvy.
- Rada provádí výmaz poskytovatele ROMEA, o.p.s. IČ: 03744876, se sídlem Žitná,
č.o.49, č.p.1575, Praha 1, PSČ 11000, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání.
- Rada provádí výmaz poskytovatele Economia a.s./Vaření.cz, IČ: 28191226, se sídlem
v Praze, Pernerova 673/47, PSČ 186 00, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání.

OSTATNÍ
- Rada schválila záštitu nad konferencí DIGIMEDIA 2021.
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V Praze dne 11. 2. 2021
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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