Tisková zpráva ze 4. zasedání, konaného dne 15. 2. 2016
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 4. zasedání
projednala 19 bodů programu. Vyhodnotila 32 stížností diváků a posluchačů, vydala
čtyři upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení šesti správních řízení.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala
toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se
sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn North
Music (licence č.j. Ru/102/01/136 ze dne 9. května 2001) podle § 21 odst. 1, písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb., neboť tato požadovaná změna licenčních podmínek by nevedla
k neudělení licence ve veřejném slyšení. Příloha obsahující aktuální znění licenčních
podmínek tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.
- Rada se seznámila s analýzou programu CITY 97.5 FM provozovatele MEDIA
BOHEMIA, a.s. z pondělí 18. 1. 2016od 00:00 – 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 podnětem (č. j. 923/2016) posluchačky a postoupila jej Radě
Českého rozhlasu; Rada se seznámila s podnětem (č. j. 1148/2016) posluchače a
rozhodla o zpracování analýzy předmětné části vysílání; Rada se seznámila s podnětem
(č. j. 1149/2016) posluchačky a rozhodla o zpracování analýzy předmětné části vysílání.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO KROKODÝL; 103,0 MHz Brno) dne 4. února 2016,
První rozhlasová s.r.o. (program Oldies rádio; 103,7 MHz Praha) dne 4. února 2016, Rádio DUHA, spol. s r.o. (program EVROPA 2 – Východ; 106,4 MHz Vrchlabí) dne 4. února
2016, RADIO BONTON a.s. (program Radio Bonton; 96,9 MHz Ústí nad Labem) dne 4.
února 2016 a PS KŘÍDLA, s.r.o. (program Rádio PETROV; 98,0 MHz Jihlava-Bedřichov)
dne 4. února 2016.
- Rada se seznámila s návrhem změny zákona na ochranu spotřebitele, spočívající v
doplnění pravomoci získat od prodejce nebo dodavatele odpovědného za protiprávní
jednání uvnitř Společenství závazek takové jednání ukončit a ve vhodných případech
výsledný závazek zveřejnit.
- Rada se seznámila s naplňováním požadavků ustanovení §§ 42 – 44 zákona č.
231/2001 Sb. na programech provozovatelů celoplošného televizního vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů, provozovatelů televizního vysílání prostřednictvím
družice, resp. prostřednictvím družice a kabelových rozvodů, a provozovatelů vysílání
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů v roce 2015.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

- Rada udělila provozovateli SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ 469 00 250, se sídlem
Holešov, Dlažánky 305, okres Kroměříž, PSČ 769 01, souhlas podle § 21 odst. 1 písm.
c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.
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Ru/226/02/2619 ze dne 24. září 2002, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání
a licenčních podmínek, a to ukončení vysílání programu INFOKANÁL Všemina šířeného
prostřednictvím kabelových systémů v k.ú. 787167 Všemina, okres Zlín, v rozsahu dle
žádosti ze dne 7. ledna 2016, č.j. RRTV/140/2016-P.
- Rada registruje provozovateli SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ 469 00 250 se
sídlem Holešov, Dlažánky 305, okres Kroměříž, PSČ 769 01, podle § 29 odst. 1 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb., změnu registrace č.j. Rg/34/96 ze dne 25. června 1996,
spočívající ve změně územního rozsahu vysílání ukončením vysílání v k.ú. Všemina a
Růžďka, okres Zlín, v rozsahu podání ze dne 7. ledna 2016, č.j. RRTV/139/2016-P.
- Rada registruje společnost CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem: Praha 5,
Kříženeckého náměstí 1078/5, PSČ: 152 00, jako provozovatele převzatého vysílání
šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů; identifikace sítě
elektronických komunikací: dálkový přístup – internet; informace o přístupu k převzatému
vysílání: web. adresa: www.voyo.cz či http://voyo.nova.cz; časový rozsah vysílání: 168
hodin týdně; programová nabídka: zahraniční (slovenský) televizní program: TV
MARKÍZA; v rozsahu dle přihlášky k registraci doručené dne 29. ledna 2016 pod č.j.
RRTV/959/2016-P.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ 258 42
609, se sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, dle § 29 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů,
registrace č.j. FIA/645/08, sp. zn.: 2008/70/FIA/CDG, ze dne 22. ledna 2008, ve znění
pozdějších změn, spočívající ve změně programové nabídky zařazením českých
televizních programů POLAR a Prima MAX, v rozsahu dle podání ze dne 1. ledna 2016,
č.j. RRTV/1009/2016-P.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ 247
38 875, se sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, dle § 29 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v
systému DVB-T, DVB-T2, DAB, registrace č.j. FIA/975/2014, sp. zn.: 2013/736/FIA/Čes,
ze dne 18. března 2014, ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně programové
nabídky zařazením českých televizních programů ČT 1 (HDTV), ČT 2 (HDTV), ČT sport
(HDTV), ČT:D / ČT art, regionalnitelevize.cz, Třeboňská lázeňská televize, Cesty krajem
TV, v rozsahu dle podání ze dne 1. ledna 2016, č.j. RRTV/1010/2016-P.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Telly CE s.r.o., IČ 033 17 137, se
sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, registrace sp. zn.: 2015/978/FIA/Tel,
č.j.: RRTV/4598/2015-FIA, ze dne 15. prosince 2015, spočívající ve změně programové
nabídky, a to v jejím rozšíření: a) o české televizní programy: Televize Barrandov,
Televize Barrandov HD, NOVA, NOVA HD, Nova Cinema, Nova Cinema HD, fanda,
Prima, Prima HD, Prima ZOOM, Prima love, Prima COOL, Prima COOL HD, Smíchov,
Telka, O (óčko), Óčko Gold, Óčko Expres, Rebel, Retro Music Television, RELAX,
ŠLÁGR TV, FUN 1, HD Plus (HD+), Leo TV (časový rozsah vysílání 22:00 – 06:00),
Regionální televize TVS, TV NOE, kinoSvět, Nickelodeon, AMC CHANNEL, Minimax,
Spektrum, SPORT2, HBO, HBO 2, HBO Comedy, CINEMAX, CINEMAX 2, Film Europe,
DOKU CS, KINO CS, MUZIKA CS, SPORT 5, FAJNROCK TV, HOROR FILM, CS Film,
CS mini, MTV Rocks International, MTV Dance International, VH 1 European, VH 1
Classic European, MTV Hits International, Comedy Central Extra, MTV, Nova sport 1,
Nova sport 2, FASHION TV, KINO BARRANDOV, BARRANDOV PLUS, BARRANDOV
MUZIKA, JOJ Cinema, Prima MAX; b) programy televizní - zahraniční: ORF 1, ORF 2,
STV1, STV1 HD, STV2, STV2 HD, TV MARKÍZA, TV MARKÍZA HD, TV DOMA, TV
DOMA HD, JOJ, JOJ HD, JOJ PLUS, JOJ PLUS HD, TA3, France 24, TV 5 Monde,
Deutsche Welle (DW), Filmbox, Filmbox Extra, Filmbox Premium, Filmbox Plus, Filmbox
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Family, Filmbox HD, erotické programy: Erox HD, Eroxxx HD, Brazzers TV, Extasy Tv
(časový rozsah vysílání 24 hodin denně, v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb., včetně specifikace technického zabezpečení), Spice (časový
rozsah vysílání 00:00 – 05:00 hodin denně), Playboy TV (časový rozsah vysílání 9,5 hodin
denně, v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., včetně
specifikace technického zabezpečení), DocuBOX HD, Fightbox HD, FASHIONBOX HD,
TuneBox HD, FilmBox Arthouse, Fast and Fun, Auto Motor und Sport Channel,
EuroNews, Discovery Channel, Animal Planet, Discovery World, Discovery Science,
Investigation Discovery, Discovery HD Showcase, Animal Planet HD, TLC, Nickelodeon
Junior, AXN, AXN Black, AXN White, CBS Reality, Extreme Sports Channel, Fine Living,
History, History HD, JimJam, Spektrum HOME, Sport 1, TV Paprika, Viasat Explorer,
Viasat History, Viasat Nature, National Geographic Channel, Nat Geo Wild, National
Geographic Channel HD, Nat Geo Wild HD, Baby TV, Disney Channel, Travel Channel,
Travel Channel HD, MTV Live HD (euro), The Fishing and Hunting premium Channel,
English Club TV, History, Crime and Investigation, Arena Sport 1, Arena Sport 2, dle
oznámení ze dne 4. ledna 2016, č.j.: RRTV/34/2016-P, ve znění upřesnění ze dne 28.
ledna 2016, č.j.: RRTV/917/2016-P, č.j.: RRTV/1031/2016-P, ze dne 2. února 2016 a č.j.:
RRTV/1069/2016-P, ze dne 3. února 2016.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Telly CE s.r.o., IČ 033 17 137, se
sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého rozhlasového a
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, registrace sp. zn.:
2014/1044/FIA/Tel, č.j.: FIA/3911/2014, ze dne 4. listopadu 2014, spočívající ve změně
programové nabídky, a to v jejím rozšíření: a) o české televizní programy: KINO
BARRANDOV, BARRANDOV PLUS, BARRANDOV MUZIKA, Nova sport 2, JOJ Cinema,
Prima MAX; b) programy televizní - zahraniční: Extasy TV (časový rozsah vysílání 24
hodin denně, v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.,
včetně specifikace technického zabezpečení), Arena Sport 1, Arena Sport 2, dle
oznámení ze dne 28. ledna 2016, č.j.: RRTV/916/2016-P, ve znění upřesnění ze dne 2.
února 2016, č.j.: RRTV/1030/2016-P.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV
Prima, spol. s r.o. IČ: 48115908, sídlem: Na žertvách 132/24, 18000, Praha 8, správní
řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 42 zákona č. 231/2001 Sb., neboť
na programu Prima love v roce 2015 nevyhradil nadpoloviční podíl celkového vysílacího
času pro evropská díla. Podíl těchto děl činil v roce 2015 na programu Prima love 42,36 %
z celkového vysílacího času.
- 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.), upozorňuje provozovatele AMC
Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha, 18600
na porušení ustanovení § 42 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na programu C8 v roce 2015
nevyhradil nadpoloviční podíl celkového vysílacího času pro evropská díla. Tento podíl
činil v roce 2015 na programu C8 pouze 40 %. Rada stanovila lhůtu k nápravě do 31.
prosince 2016.
- 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.), upozorňuje provozovatele vysílání PK
62, a.s., IČ: 26211416, se sídlem Bohdalecká 1420/6, Praha, 10100, na porušení
ustanovení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady
neposkytl žádné údaje o evropských dílech, evropských dílech vyrobených nezávislými
výrobci a současných dílech evropských nezávislých výrobců odvysílaných v roce 2015
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na programu LEO TV a rovněž neposkytl údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl
v roce 2015 na programu LEO TV. Rada stanovila lhůtu k nápravě 20 dní ode dne
doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v
souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č.
500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností TELEMEDIA
INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED se sídlem ARCH. MAKARIOS III,195
NEOCLEOUS HOUSE P.C. 3030. LIMASSOL CYPRUS , správní řízení z moci úřední
pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit
zadáním reklamy/teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Linka lásky, který byl
odvysílán dne 5. února 2016 od 13:01 hodin na programu Kino Barrandov a který může
být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst.
1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v rámci teleshoppingovém
bloku nebyli diváci výslovně upozorněni písemně na obrazovce, že často budou na
telefonní lince čekat i přesto, že moderátorka/moderátor nebude s žádným soutěžícím
hovořit a že se moderátorka může dopustit chyby a mají následně právo na protest, tak
jak je deklarováno v podmínkách soutěže uveřejněných na internetových stránkách
http://www.rychlahra.org/index.php?page=linkalasky_policy. Soutěžící též nebyli, v
rozporu s podmínkami soutěže uveřejněnými na internetových stránkách
http://www.rychlahra.org/index.php?page=linkalasky_policy, výslovně upozorněni, že
cena hovoru bude účtována po celou dobu přítomnosti soutěžících na telefonní lince.
Spotřebitel tak mohl na základě zhlédnutí předmětného teleshoppingu učinit obchodní
rozhodnutí, které by jinak neučinil.
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v
souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č.
500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se šiřitelem reklamy, společností Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200,
správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se
mohl dopustit šířením reklamy/teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Linka lásky,
který byl odvysílán dne 5. února 2016 od 13:01 hodin na programu Kino Barrandov a
který může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle
ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v
rámci teleshoppingovém bloku nebyli diváci výslovně upozorněni písemně na obrazovce,
že často budou na telefonní lince čekat i přesto, že moderátorka/moderátor nebude s
žádným soutěžícím hovořit a že se moderátorka může dopustit chyby a mají následně
právo na protest, tak jak je deklarováno v podmínkách soutěže uveřejněných na
internetových stránkách http://www.rychlahra.org/index.php?page=linkalasky_policy.
Soutěžící též nebyli, v rozporu s podmínkami soutěže uveřejněnými na internetových
stránkách
http://www.rychlahra.org/index.php?page=linkalasky_policy,
výslovně
upozorněni, že cena hovoru bude účtována po celou dobu přítomnosti soutěžících na
telefonní lince.
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v
souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č.
500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností TELEMEDIA
INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED se sídlem ARCH. MAKARIOS III,195
NEOCLEOUS HOUSE P.C. 3030. LIMASSOL CYPRUS , správní řízení z moci úřední
pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit
zadáním reklamy/teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Linka lásky, který byl
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odvysílán dne 18. ledna 2016 od 13:05 hodin na programu Kino Barrandov a který může
být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst.
1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v teleshoppingovém bloku,
jehož předmětem byla audiotexová služba, prostřednictvím níž měl divák správně
odpovědět na soutěžní otázku, byla uvedena jako správná odpověď objektivně
nesprávná, resp. odhalení správné odpovědi spočívalo v takové racionálně neuchopitelné
podmínce, že ji soutěžící nemohl odkrýt, neboť v rozporu se zadáním hledajícím „auto
značku“ a upozorněním moderátorky, že správnou odpovědí není konkrétní model vozu,
byl jako správná odpověď prezentován automobil Tavria, což je ve skutečnosti model
vozu prodávaný pod celým názvem ZAZ 1102 Tavria, případně Lada Tavria. Spotřebitel
tak mohl na základě zhlédnutí předmětného teleshoppingu učinit obchodní rozhodnutí,
které by jinak neučinil, tzn. zavolat na uvedené telefonní číslo za zvýšenou sazbu, aby
sdělil odpověď, kterou považuje dle objektivních měřítek za správnou, přestože vzhledem
k zavádějící odpovědi, která byla na závěr teleshoppingového bloku označena jako
správná, neměl šanci na výhru.
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v
souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č.
500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se šiřitelem reklamy, společností Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200,
správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se
mohl dopustit šířením reklamy/teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Linka lásky,
který byl odvysílán dne 18. ledna 2016 od 13:05 hodin na programu Kino Barrandov a
který může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle
ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v
teleshoppingovém bloku, jehož předmětem byla audiotexová služba, prostřednictvím níž
měl divák správně odpovědět na soutěžní otázku, byla uvedena jako správná odpověď
objektivně nesprávná, resp. odhalení správné odpovědi spočívalo v takové racionálně
neuchopitelné podmínce, že ji soutěžící nemohl odkrýt, neboť v rozporu se zadáním
hledajícím „auto značku“ a upozorněním moderátorky, že správnou odpovědí není
konkrétní model vozu, byl jako správná odpověď prezentován automobil Tavria, což je ve
skutečnosti model vozu prodávaný pod celým názvem ZAZ 1102 Tavria, případně Lada
Tavria. Spotřebitel tak mohl na základě zhlédnutí předmětného teleshoppingu učinit
obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, tzn. zavolat na uvedené telefonní číslo za
zvýšenou sazbu, aby sdělil odpověď, kterou považuje dle objektivních měřítek za
správnou, přestože vzhledem k zavádějící odpovědi, která byla na závěr
teleshoppingového bloku označena jako správná, neměl šanci na výhru.
- 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 Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého
náměstí 322/5, Praha, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne že dne 3. února 2016 od 12:59 hodin
odvysílal na programu KINO BARRANDOV teleshoppingový blok s názvem "Linka lásky",
přičemž v sekci „Program“ internetových stránek umístěných na adrese
http://www.barrandov.tv jej anoncoval pod názvem „Rychlá hra“, pročež lze na základě
jeho dřívějšího vyjádření, že oznámení o vysílání teleshoppingového bloku s názvem
„Rychlá hra“ činil vůči divákům v souladu s informací o názvu obdrženou od zadavatele
teleshoppingu, předpokládat zařazení tohoto teleshoppingového bloku do vysílání bez
vědomí provozovatele, neboť jeho odvysílání záviselo zcela na libovůli zadavatele, a
provozovatel tedy v dané chvíli nevysílal program na vlastní odpovědnost. Rada stanovila
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
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- Rada se seznámila s podáními týkajícími se televizního vysílání, zaslanými v období
26.1 - 10.2. 2016, a týkajícími se těchto témat (celkem 29 podání): ŠLÁGR TV, spol. s
r.o.- ŠLÁGR TV, reklamní blok, 2.2.2016, 21:30; CET 21 spol. s r.o.- Nova-Román pro
muže-24.1.2016, 20:20, vulgarismy; DONEAL, s.r.o.- JOJ Cinema, Babel, 10.1.2016,
8.10; Česká televize-ČT24,Události, komentáře, 26.1.,22:00; Česká televize-ČT24Události, komentáře-26.1.2016-22:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o.- Prima
COOL,Griffinovi,2.2.,15:50;
Česká
televize-ČT1Všechnopárty,
vulgarismy;
Nespecifikovaný provozovatel-reklama na zubní pastu Parodontax; Česká televizenespokojenost se zpravodajstvím; Různí provozovatel-reklama Mountfield; CET 21 spol.
s r.o.-Nova, Televizní noviny, 20.1., 19:30, reportáž Útěk do Peacestánu; Česká televizeČT24-Studio 6-29.1., 9:30, reportáž o lyžařském středisku Monínec; Česká televize-ČT1Události, 26.1., 19:00, popisky u respondentů; Československá filmová společnost, s.r.o.kinoSvět, IQ kvíz a Hrady a zámky v Čechách; Česká televize-nezveřejnění informace o
tzv. Pankrácké výzvě; Barrandov televizní studio, a.s.- Televize Barrandov-Rychlá hrastížnost na telefonickou soutěž; FTV Prima, spol. s r.o.- Prima-upoutávka u loga; Česká
televize-reakce diváka na rozhodnutí Rady; Česká televize-Události, obecná stížnost na
informace o obchodní síti; Odpověď Rady České televize-Hate Free Culture; Česká
televize-nepřijatý námět; Reakce diváka na probíhající korespondenci s Radou;
Telefonické interaktivní soutěže-námět na řešení; Česká televize-nespokojenost se
zpravodajstvím; Česká televize-ČT2-Nedej se-13.12.,10:30, reportáž Cena Velké ceny;
CET 21 spol. s r.o.- Nova-reklama Psí sádlo; Česká televize-ČT24-Hyde Park Speciál29.10.2015-útoky na prezidenta Zemana; Různí provozovatelé-seriály s kriminální
tématikou.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm.
a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s
ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit
s provozovatelem ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ: 26102293, se sídlem Dubné 158, PSČ
37384, správní řízení z moci úřední pro možné porušení podmínek licence, respektive
základní programové specifikace programu ŠLÁGR TV, dle které se jedná o program
výhradně teleshoppingový, neboť dne 2. února 2016 od 20:15 hodin odvysílal na
programu ŠLÁGR TV programový prvek Piesničky z Kasína, který měl být na základě
znění licenčních podmínek teleshoppingem. Tento programový prvek byl v čase 20:43:59
– 20:44:54 hodin přerušen reklamním blokem. Jelikož zákon umožňuje přerušit reklamou
a teleshoppingem pouze pořady, je zřejmé, že provozovatel koncipuje programový prvek
Piesničky z Kasína jako pořad, nikoli jako teleshoppingový blok, jak by odpovídalo
licenčním podmínkám, resp. základní programové specifikaci.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele KATRO SERVIS spol. s r.
o., jakým způsobem rozlišuje ve vysílání programu Info-kanál Horní Branná mezi
reklamou a inzercí a zda byla reklama (konkrétně na tyto podnikatelské subjekty či služby:
nabídku ovoce a zeleniny – „zelenina na cestách“, prezentaci klempířství a pokrývačství
– Dušan Paulů, prezentaci firmy LBM COMP, prezentaci montážní firmy – David Paulů)
odvysílaná ve videotextové smyčce na programu Info-kanál Horní Branná v období od
15. – 16. června 2015 v čase od 00.00 do 24.00 hodin za úplatu či jinou protihodnotu.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ATV CZ s.r.o., IČ 276 47
234, se sídlem Velvarská 1626/45, PSČ 160 00 Praha 6 - Dejvice, jakým způsobem
naplňuje základní povinnost provozovatele vysílání plynoucí z § 32 odst. 7 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve zveřejnění informace o tom, že orgánem dohledu
nad provozováním televizního vysílání je Rada.
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V Praze dne 18. 2. 2016
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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