ze 4. zasedání Rady,
konaného ve dnech
20. - 21. února 2018

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 4. zasedání projednala
53 bodů programu. Vyhodnotila 63 stížností diváků a posluchačů, vydala 14 upozornění na
porušení zákona. Rozhodla o zahájení 2 správních řízení. Rada na svém 4. zasedání uložila
9 pokut, společnosti Magical roof s.r.o. pokutu ve výši 200 000,- Kč za šíření
teleshoppingového bloku Linka lásky, odvysílaného dne 21. srpna 2017 v čase od 10:10 do
11:11 hodin na programu JOJ Family, který byl nekalou obchodní praktikou podle zvláštního
předpisu, společnosti TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED pokutu ve
výši 200 000,- Kč za zadání teleshoppingového bloku Linka lásky, odvysílaného dne 21.
srpna 2017 v čase od 10:10 do 11:11 hodin na programu JOJ Family, který byl nekalou
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, společnosti Central European Stone Trade
Enterprises Kft., pokutu ve výši 500 000,- Kč za zadání reklamy, respektive teleshoppingu
Klenot TV, vysílaného dne 24. května 2017 v čase od 10: 55 hodin na programu Televize
Barrandov, který byl nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, společnosti
Central European Stone Trade Enterprises Kft. pokutu ve výši 500 000,- Kč za zadání
reklamy, respektive teleshoppingu Klenot TV, odvysílaného dne 30. března 2017 od 11:07
hodin na programu Televize Barrandov, který byl nekalou obchodní praktikou podle
zvláštního předpisu, společnosti SAZKA a.s. pokutu ve výši 100 000 Kč za zadání reklamy s
motivem „Šťastných 10“, odvysílané dne 1. dubna 2017 v čase 9:02:10 na programu Prima,
bez sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a viditelného a zřetelného
varování Ministerstva financí, že účastí na hazardní hře může vzniknout závislost, společnosti
SAZKA a.s., pokutu ve výši 100 000 Kč za zadání reklamy s motivem „Sportka“, odvysílané
dne 29. dubna 2017 v čase 6:15:38 na programu O (Óčko), bez sdělení o zákazu účasti osob
mladších 18 let na hazardní hře a viditelného a zřetelného varování Ministerstva financí, že
účastí na hazardní hře může vzniknout závislost, společnosti Loterie Korunka a.s. pokutu ve
výši 50 000,- Kč za zadání reklamy s motivem „loterie Korunka“, odvysílané dne 20. března
2017 v čase 7:20:28 hodin na programu O (Óčko), která byla v rozporu s dobrými mravy,
společnosti ŠLÁGR TV, spol. s r.o., pokutu ve výši 300 000,- Kč za provozování televizního
vysílání programů TV PÍSNIČKA, COUNTRY No. 1 a Šlágr DECHOVKA prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů bez oprávnění a společnosti AIDEM & Vyšší odborná škola
televizní Brno a.s. pokutu ve výši 10 000,- Kč za neoznámení změn ve společnosti
provozovatele.
Rada dále ve 3 řízeních o přestupku uznala obviněného vinným, ale upustila od uložení
správního trestu a to provozovatele S&P Broadcasting a.s. pro porušení § 32 odst. 1 písm. l)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její vyžádání záznamy
vysílání programu Mňam TV, provozovatele S&P Broadcasting a.s. pro porušení § 32 odst. 1
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její vyžádání
záznamy vysílání programu Mňau TV a provozovatele HC KABEL pro porušení § 32 odst. 1
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že zapůjčil záznamy vysílání
programu Info studio Kobylí, které nebyly v náležité technické kvalitě.

Rada udělila tři licence společnosti FTV Prima, spol. s r.o. k provozování televizního vysílání
programu Prima KRIMI šířeného prostřednictvím vysílačů, družic a zvláštních přenosových
systémů.
Na 4. zasedání proběhlo jedno veřejné slyšení v řízeních o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů
Bruntál město 89,9 MHz / 200 W; Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 200 W; Cheb Špitálský vrch
93,6 MHz / 100 W; Louny 107,0 MHz / 100 W; Most 2 105,1 MHz / 100 W; Náchod 2 107,1
MHz / 100 W; Pelhřimov 101,2 MHz / 100 W; Rumburk 92,4 MHz / 100 W a Trutnov 2 89,4
MHz / 200 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 soubory technických parametrů Bruntál
město 89,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 17 28 14 / 49 59 55; Havlíčkův Brod
101,3 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 34 06 / 49 38 04; Cheb Špitálský vrch
93,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 21 31 / 50 05 12; Louny 107,0 MHz / 100
W, souřadnice WGS 84: 13 47 41 / 50 23 04; Most 2 105,1 MHz / 100 W, souřadnice
WGS 84: 13 39 08 / 50 29 32; Náchod 2 107,1 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16
10 28 / 50 25 37; Pelhřimov 101,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 12 33 / 49
25 46; Rumburk 92,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 32 47 / 50 56 45; Trutnov
2 89,4 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 49 44 / 50 31 16 projednala se žadatelem
otázky týkající se jeho programové skladby.
 Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/5677/2018-vra) na neobjektivní
informování o voličích Miloše Zemana; se stížností (RRTV/6112/2018-vra) na užívání
termínu "menšinová vláda v demisi" namísto výrazu "vláda" a se stížností
(RRTV/5964/2018-vra) na vulgarismy v pořadu Voláme Hrad, odvysílaném dne 2. 2.
2018 na programu FREKVENCE 1.
 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, vydává toto rozhodnutí: Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, dobu platnosti licence sp. zn. 2011/771/zab k
vysílání programu Rádio BLANÍK prostřednictvím vysílačů na kmitočtu LiberecVratislavice 107,4 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.
 Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Mokrá 2 89,2 MHz / 50
W, souřadnice WGS 84: 16 45 25 / 49 07 12 se lhůtou pro doručení žádostí do 28.
března 2018.
 Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 7 101,2 MHz / 100
W, souřadnice WGS 84: 17 38 04 / 49 12 59 se lhůtou pro doručení žádostí do 28.
března 2018.







Rada se seznámila s analýzou programu Radio Bonton provozovatele RADIO
BONTON, a.s., ze dne 16. 1. 2018 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání
bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými
licenčními podmínkami
Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
RadioPraha s. r. o. (program Rádio Dechovka; České Budějovice 96,8 MHz) dne 11.
února 2018, Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; Plzeň 104,1 MHz) dne 11.
února 2018, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio Beat; Hradec
Králové 94,9 MHz) dne 11. února 2018, JUKE BOX, spol. s r. o. (program Radio Čas
Rock; Ostrava město 99,9 MHz) dne 11. února 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program
HELAX; Ostrava 93,7 MHz) dne 11. února 2018 a MAX LOYD, s.r.o. (program DANCE
RADIO; Praha-Jinonice 102,9 MHz) dne 11. února 2018.
Rada se seznámila s informací (č.j. RRTV/5660/2018-vra) provozovatele RadioPraha
s.r.o. ohledně uvedení vysílače Češnovice 95,5 MHz / 0,4 kW do provozu a stanovila
další postup dle rozpravy.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
 Rada uděluje společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČO: 48115908, se sídlem Na
žertvách 132/24, Libeň, 180 00 Praha 8, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: Prima KRIMI; základní
programová specifikace: Tematický program zaměřený na dramatickou tvorbu
zejména mimoevropské provenience. Výčet převažujících žánrů: dramatická tvorba
(seriál, film), různé formáty reality show; územní rozsah vysílání: Česká republika;
hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 18 až 24 hodin denně; v
rozsahu dle žádosti doručené dne 17. ledna 2018, č.j. RRTV/4943/2018-vra.
 Rada uděluje společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČO: 48115908, se sídlem Na
žertvách 132/24, Libeň, 180 00 Praha 8, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení
(název) programu: Prima KRIMI; základní programová specifikace: Tematický
program zaměřený na dramatickou tvorbu zejména mimoevropské provenience. Výčet
převažujících žánrů: dramatická tvorba (seriál, film), různé formáty reality show; výčet
států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká
republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 18 až 24 hodin
denně; v rozsahu žádosti doručené dne 17. ledna 2018, č.j. RRTV/4944/2018-vra.
 Rada uděluje společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČO: 48115908, se sídlem Na
žertvách 132/24, Libeň, 180 00 Praha 8, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů na 12 let; označení (název) programu: Prima KRIMI; základní programová
specifikace: Tematický program zaměřený na dramatickou tvorbu zejména
mimoevropské provenience. Výčet převažujících žánrů: dramatická tvorba (seriál,
film), různé formáty reality show; časový rozsah vysílání: 18 až 24 hodin denně; hlavní
jazyk vysílání: český jazyk; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo
převážně směřováno: Česká republika; identifikace přenosového systému: dálkový
přístup - internet; informace o přístupu k vysílání: www.iprima.cz, krimi.iprima.cz a











play.iprima.cz; v rozsahu žádosti doručené dne 17. ledna 2018, č.j. RRTV/4945/2018vra.
Rada se seznámila s vyjádřením ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, se sídlem
Dubné 158, PSČ 373 84, ze dne 22. prosince 2017 doručeným Radě dne 4. ledna
2018 pod č.j. RRTV/3796/2018-vra, ve znění doplnění ze dne 10. ledna 2018
doručeného dne 17. ledna 2018 pod č.j. RRTV/4949/2018-vra ve věci zahájení
správního řízení o přestupku.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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. 4 písm. c) a § 60 odst. 7 písm. e) 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: I. Obviněná společnost ŠLÁGR TV, spol.
s r.o., IČ 261 02 293, se sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, se uznává vinnou v souladu
s § 60 odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila tím, že provozuje
televizní vysílání programů TV PÍSNIČKA, COUNTRY No. 1 a Šlágr DECHOVKA
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů za využití aplikací HbbTV, aniž je k
tomu oprávněna podle tohoto zákona nebo podle zvláštního zákona. II. Za přestupek
se pachateli v souladu s § 60 odst. 7 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., ukládá pokuta
ve výši 300 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto
rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 20171024. V souladu s
ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, a §
6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální
částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní
symbol 20171024. Úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení
tohoto rozhodnutí.
Rada se seznámila s písemným vyjádřením provozovatele Brno TV, s.r.o., IČ
06191941, se sídlem Moravské náměstí 127/3, Brno-město, 602 00 Brno, doručeným
dne 2. února 2018 pod č.j. RRTV/5940/2018-vra, ve věci možného neoprávněného
provozování televizního vysílání programu TV BRNO 1 prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů - internetu na videoserveru YouTube.
Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným Brno TV, s.r.o. IČ 06191941, se sídlem
Moravské náměstí 127/3, Brno-město, 602 00 Brno, vedené pro možné porušení
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dle § 60 odst. odst. 4 písm.
c) zákona č. 231/2001 Sb. provozuje televizní vysílání programu TV BRNO 1
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů - internetu na videoserveru YouTube,
aniž je k tomu oprávněn podle tohoto zákona nebo podle zvláštního zákona, neboť
nebyla splněna podmínka předchozího typově shodného upozornění na porušení
zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) § 59 odst. 1 zákona
č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele Brno TV, s.r.o. IČ 06191941, se sídlem
Moravské náměstí 127/3, Brno-město, 602 00 Brno, na porušení zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že dle § 60 odst. odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
provozoval vysílání programu TV BRNO 1 prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů prostřednictvím zvláštních přenosových systémů - internetu na videoserveru
YouTube, aniž je k tomu oprávněn na základě platné udělené licence k provozování













vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
Rada se seznámila s písemným vyjádřením provozovatele J.D.Production, s.r.o., IČ
25592939, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, doručeným
dne 28. ledna 2018 pod č.j. RRTV/5654/2018-vra, ve věci možného neoprávněného
provozování televizního vysílání programu Regionální televize TVS prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů - internetu na videoserveru YouTube.
Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným J.D.Production, s.r.o., IČ 25592939,
se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, vedené pro možné
porušení zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dle § 60 odst. odst.
4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. provozuje televizní vysílání programu Regionální
televize TVS prostřednictvím zvláštních přenosových systémů - internetu na
videoserveru YouTube, aniž je k tomu oprávněn podle tohoto zákona nebo podle
zvláštního zákona, neboť nebyla splněna podmínka předchozího typově shodného
upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) § 59 odst. 1 zákona
č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele J.D.Production, s.r.o., IČ 25592939, se
sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, na porušení zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dle § 60 odst. odst. 4 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb. provozoval vysílání programu Regionální televize TVS prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů - internetu na videoserveru YouTube, aniž je k tomu
oprávněn na základě platných udělených licencí k provozování vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů a kabelových systémů dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
Rada se seznámila se žádostí právnické osoby AIDEM & Vyšší odborná škola televizní
Brno a.s., IČO: 276 95 964, se sídlem Brno - Židenice, Zengrova 2693/2, PSČ 61500,
o prodloužení lhůty pro písemné vyjádření ve věci oznámení, č.j.: RRTV/5140/2018spm, ze dne 24. ledna 2018 o ukončení dokazování v řízení o přestupku z moci úřední,
vedeném pod sp. zn.: RRTV/2017/938/fia, v rozsahu podání ze dne 6. února 2018, č.
j. RRTV/6062/2018-vra.
Rada zamítá žádost právnické osoby AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno
a.s., IČO: 276 95 964, se sídlem Brno - Židenice, Zengrova 2693/2, PSČ 61500, ze
dne 6. února 2018, č.j.: RRTV/6062/2018-vra, o prodloužení lhůty pro písemné
vyjádření ve věci oznámení, č. j.: RRTV/5140/2018-spm, ze dne 24. ledna 2018 o
ukončení dokazování v řízení o přestupku z moci úřední, vedeném pod sp. zn.:
RRTV/2017/938/fia, neboť byla podána po uplynutí stanovené lhůty.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) 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. b) 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: I. Obviněná společnost, právnická osoba AIDEM & Vyšší odborná škola televizní
Brno a.s., IČO: 276 95 964, se sídlem Brno - Židenice, Zengrova 2693/2, PSČ 61500
se uznává vinnou v souladu s § 60 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustila tím, že Radě v souladu s § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. neoznámila











a nedoložila změnu členů dozorčí rady společnosti. II. Za přestupek se pachateli v
souladu s § 60 odst. 7 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., ukládá pokuta ve výši 10 000,Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet
3754-19223001/0710, variabilní symbol 2017938. V souladu s § 95 odst. 1 zákona č.
250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uložila
Rada účastníkovi řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve
výši 1 000,- Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2017938. Úhrada
nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
Rada registruje provozovateli T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem:
Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, dle ustanovení § 29 odst. 1, písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb., změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových
systémů sp. zn. 2014/11/zem/T-M, č.j. zem/635/2014 ze dne 18. února 2014, a to
rozšíření převzatého vysílání o vysílání prostřednictvím družic; výčet států, na jejichž
území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká republika; v rozsahu
dle podání doručeného dne 1. února 2018 pod č.j. RRTV/5933/2018-vac.
Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele O2 Czech Republic a.s., IČO: 60193336, se sídlem Praha 4 - Michle,
Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, o změně ostatních skutečností uvedených v
přihlášce k registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím
kabelových systémů, č.j.: Rg/32/05/2186, ze dne 26. července 2005, spočívající v
rozšíření programové nabídky o český televizní program: Seznam.cz TV, dle podání
č.j.: RRTV/6015/2018-vra, doručeného dne 5. února 2018.
Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele RTI cz s.r.o., IČO: 252 24 905, se sídlem Zikmunda Wintra 1282/21,
Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce
k registraci převzatého rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v
systému T – DAB v pásmu III. a L - bandu, sp. zn.:2011/941/FIA/RTI, č.j.:
FIA/4132/2011, ze dne 13. prosince 2011, spočívající v rozšíření programové nabídky
o dočasnou rozhlasovou stanici veřejnoprávního Českého rozhlasu: Český rozhlas
Radiožurnál – olympijský speciál, a to po dobu konání zimních Olympijských her od 8.
– 25. února 2018, dle podání č.j.: RRTV/6137/2018-vra, doručeného dne 8. února
2018.
Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele TELEKO, s.r.o., IČO: 256 19 471, se sídlem Příbram II, Pod
Hvězdárnou 453, PSČ 26101, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k
registraci převzatého rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v
systému T – DAB v pásmu III. a L - bandu, sp. zn.: 2009/333/KOZ/TEL, č.j.:
koz/2503/09, ze dne 24. března 2009, spočívající v rozšíření programové nabídky o
dočasnou rozhlasovou stanici veřejnoprávního Českého rozhlasu: Český rozhlas
Radiožurnál – olympijský speciál, a to od 6. února 2018, dle podání č.j.:
RRTV/6138/2018-vra, doručeného dne 8. února 2018.
Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586,
doručeným Radě dne 6. 2. 2018 pod č.j. RRTV/6087/2018-vra, spočívajícím v zahájení
vysílání programu Rock Radio na kmitočtu Třebíč 103,7 MHz / 100 W na souřadnicích
WGS 84: 15°52´24“E 49°12´34“N dne 5. 2. 2018 dle udělené licence sp. zn.
2017/395/zab ze dne 6. 11. 2017.














Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2017/1092/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu reklamního spotu Imunit Hlíva ústřičná 800 mg, odvysílaného
dne 20. 12. 2016 od 22:31:45 hodin na programu Nova.
Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2017/927/loj provedla důkaz zhlédnutím
audiovizuálního záznamu sdělení týkajícího se petice s názvem “NE!“ ohrožení
vodního zdroje pitné vody pro Hodonínsko, resp. Těžba a úprava štěrkopísku v
Uherském Ostrohu 2, odvysílaného v rámci videotextové smyčky programů Infokanál
Čejč a Infokanál Hovorany ve dnech 20. – 21. srpna 2017.
Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Spektrum provozovatele
AMC Networks Central Europe s. r. o. ze dne 24. 1. 2018 od 12:00 do 24:00 hod.
Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm.
a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, upozorňuje provozovatele OBEC ŠLAPANOV, IČ: 00268348, se
sídlem Šlapanov 40, PSČ 582 51, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že nezapůjčil na písemnou výzvu Rady č. j.
RRTV/16987/2017-bur záznam vysílání programu INFO ŠLAPANOV ze dnů 26. a 27.
listopadu 2017 v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě, resp. že byl doručen
jen jeden soubor, s názvem Vánoční koncert, kde absentuje označení televizního
programu (logo) a záznam končí bez dalšího v čase 0:26:27, ačkoli dle vyjádření
provozovatele měla být zaslána informační smyčka, která má být též vysílána dle znění
podmínek licence. Rada stanovuje lhůtu 7 dní ode dne doručení upozornění k nápravě,
spočívající v zaslání záznamu všech pořadů včetně dalších částí vysílání v odvysílané
podobě a v náležité technické kvalitě ze dnů 26. a 27. listopadu 2017, a případně,
nedisponuje-li provozovatel již tímto záznamem, pak ze dnů 20. a 21. února 2018.
Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm.
a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, upozorňuje provozovatele S&P Broadcasting a.s., se sídlem
Podkovářská 674/2, PSČ 190 00, Praha 9, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm.
l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že nezapůjčil na písemnou výzvu
Rady č. j. RRTV/4983/2018-bur záznam vysílání programu Vau TV ze dne 13. ledna
2018 v časovém úseku od 10.00 do 22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu 7 dní ode dne
doručení upozornění k nápravě, spočívající v zaslání záznamu všech pořadů včetně
dalších částí vysílání v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě ze dne 13.
ledna 2018 v časovém úseku od 10.00 do 22.00 hodin, a případně, nedisponuje-li
provozovatel již tímto záznamem, pak ze dne 20. února 2018 v časovém úseku od
10.00 do 22.00 hodin.
Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7
písm. a) zákona č. 40/1995., o regulaci reklamy, rozhodla v souladu s ustanovením §
76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, ve věci reklamy na přípravek Stoptussin, odvysílané dne 1. října 2017 v úseku
9:30:14 na programu Nova 2, o odložení věci.
Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím tzv.
screeningu za období říjen a listopad 2017, která pokrývala úseky programu NOVA v









těchto dnech a v těchto časech: program NOVA provozovatele TV Nova, s.r.o.: 5. 10.
2017 v časovém úseku 20:22:35 - 21:34:11 hod.; 9. 10. 2017 18:29:45 - 19:26:45 hod.;
10. 10. 2017 20:21:39 - 21:33:14 hod.; 11. 10. 2017 18:29:58 - 19:26:07 hod.; 19. 10.
2017 18:27:39 - 19:26:15 hod.; 20. 10. 2017 18:27:08 - 19:26:05 hod.; 23. 10. 2017
18:29:48 - 19:26:08 hod.; 24.10.2017 18:32:48 - 19:26:25 hod., 20:20:40 - 21:99:46
hod.; 25. 10. 2017 18:30:17 - 19:26:02 hod.; 26. 10. 2017 v časovém úseku 18:28:56
- 19:26:15 hod., 20:18:40 – 21:28:30 hod.; 27. 10. 2017 18:30:13 - 19:26:04 hod.; 30.
10. 2017 18:34:44 - 19:26:53 hod.; 31. 10. 2017 18:34:14 - 19:26:29, 20:20:42 21:33:14 hod.; 21. 11. 2017 18:26:40 - 19:25:08 hod., 20:20:28 – 21:39:37 hod.; 22.
11. 2017 18:26:13 - 19:25:25 hod.; 23. 11. 2017 20:21:46 - 21:40:45 hod.; 24. 11. 2017
18:28:37 - 19:25:24 hod.; 28. 11. 2017 18:26:20 - 19:26:03 hod., 20:21:15 – 21:39:56
hod.
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 2017.
Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, o
podání vysvětlení k nesrovnalostem plynoucím z výkazů, jimiž provozovatel dokládá
naplnění povinností dle §§ 42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb. na svých televizních
programech v roce 2017. Zejména pak k otázce, proč některé subjekty obsažené ve
výkazech jako výrobci jsou v některých případech uváděni jako evropští nezávislí
producenti a v jiných nikoli, proč některé pořady vyrobené v ČR nejsou zahrnuty mezi
evropskými díly a proč ve výkazech figuruje teleshoppingový blok Klenot.TV. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o.,
48115908, sídlem Na žertvách 132, Praha, PSČ 180 00, o podání vysvětlení k
nesrovnalostem plynoucím z výkazu, jímž provozovatel dokládá naplnění povinností
dle §§ 42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb. na programu Prima plus. Konkrétně k otázce,
proč uvedl, že na tomto programu byla v roce 2017 evropská nezávislá tvorba
zastoupena 75,86 % a soudobá evropská nezávislá tvorba 60,10 %, když však
současně uvádí, že na tomto programu jsou vysílány jen pořady vlastní výroby,
přičemž rovněž v přehledových tabulkách není zastoupen žádný pořad, který by byl
vyroben nezávislým producentem. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení této výzvy.
Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele S&P Broadcasting a.s.,
04117310, sídlem Podkovářská 674/2, Praha 9, PSČ 190 00, o podání vysvětlení k







nesrovnalostem plynoucím z výkazu, jímž provozovatel dokládá naplnění povinností
dle §§ 42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb. na programu Mňau TV. Konkrétně k otázce,
proč ve výkazu neidentifikoval nezávislé producenty, jejichž pořady byly v roce 2017
nasazovány do vysílání programu Mňau TV, když vykázal, že takovýchto pořadů bylo
v daném roce odvysíláno 12, 6 %. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení této výzvy.
Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Magical roof s.r.o., IČ
04899784, sídlem Pobřežní 297, 18600, Praha, o podání vysvětlení k údajům, jimiž
dokládá naplnění povinností dle §§ 42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb. na programu JOJ
Cinema +1 v roce 2017. Rada v rámci podání vysvětlení žádá doplnění tabulek tak,
aby dokládaly vykázané souhrnné údaje (jednotlivé údaje o počtu hodin odvysílaných
evropských, evropských nezávislých a soudobých evropských nezávislých děl musí
být z tabulkových přehledů ověřitelné, ideálně identifikací dne a času odvysílání
každého vykázaného díla). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Magical roof s.r.o., IČ
04899784, sídlem Pobřežní 297, 18600, Praha, o podání vysvětlení k údajům, jimiž
dokládá naplnění povinností dle §§ 42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb. na programu JOJ
Family v roce 2017. Konkrétně Rada žádá vysvětlení, proč provozovatel uvádí, že
evropská nezávislá tvorba mladší 5 let, která byla v roce 2017 na programu JOJ Family
zastoupena 2054 hodinami, činila 23 % z vysílacího času vyhrazeného pro vysílání
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, když 2054 hodin z 2294 hodin
(celkový čas odvysílaných evropských děl vyrobených nezávislými producenty) je 89,5
%. Dále Rada žádá, aby provozovatel v rámci podaného vysvětlení doplnil přehledové
tabulky pořadů tak, aby bylo možné identifikovat u pořadů evropských nezávislých
producentů konkrétního výrobce a rovněž, aby u těch pořadů, které jsou vykázány jako
evropská nezávislá tvorba mladší 5 let, bylo možné identifikovat, kdy došlo k jejich
prvnímu zveřejnění. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této výzvy.
Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele DONEAL, s.r.o., IČ:
29135451, sídlem Pobřežní 297, 18600, Praha, o podání vysvětlení k tabulkovým
přehledům, jimiž dokládá naplnění povinností dle §§ 42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb.
na programu JOJ Cinema v roce 2017. Rada v rámci podání vysvětlení žádá doplnění
tabulek tak, aby dokládaly vykázané souhrnné údaje (jednotlivé údaje o počtu hodin
odvysílaných evropských, evropských nezávislých a soudobých evropských
nezávislých děl musí být z tabulkových přehledů ověřitelné, ideálně identifikací dne a
času odvysílání každého vykázaného díla). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.







Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele O2 TV s.r.o., IČ: 03998380,
sídlem Za Brumlovkou 266/2, 14000, Praha, o podání vysvětlení k nesrovnalostem
plynoucím z výkazu, jímž provozovatel konstatuje, že v roce 2017 na programu O2TV
FREE nebyla vysílána evropská díla. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení této výzvy.
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, ve znění platných
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle ustanovení § 8a odst. 1 písm. n) a
ustanovení § 8a odst. 5 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, v řízení o
přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 20. února
2018 takto: I. Obviněná společnost Magical roof s.r.o., IČ 4899784, se sídlem Pobřežní
297/14, Praha, PSČ 186 00, se uznává vinnou v souladu s ustanovením § 8a odst. 1
písm. n) zákona č. 40/1995 Sb., pro porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona
č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila šířením teleshoppingového bloku Linka lásky,
odvysílaného dne 21. srpna 2017 v čase od 10:10 do 11:11 hodin na programu JOJ
Family, který je 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 teleshoppingového bloku nebyli „soutěžící výslovně upozorněni písemně na
obrazovce, že často budou na telefonní lince čekat i přesto, že moderátorka/moderátor
nebude s žádným soutěžícím hovořit“, jak je to deklarováno v dokumentu Podmínky
provozu linky na internetové stránce www.calltv.com/linkalasky/ [cit. dne 21. 8. 2017).
Tímto jednáním mohlo dojít k podstatnému narušení ekonomického chování
spotřebitele, neboť pokud by byl v souladu s Podmínkami informován o tom, že bude
na telefonní lince čekat i přesto, že moderátorka/moderátor nebude s žádným
soutěžícím hovořit (a to libovolně dlouhou dobu), mohl své rozhodnutí zavolat na dané
telefonní číslo důkladně zvážit či úplně přehodnotit. Spotřebitel tak mohl na základě
zhlédnutí předmětného teleshoppingu učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak
neučinil. II. Za přestupek se obviněné v souladu s ustanovením § 8a odst. 5 písm. c)
zákona č. 40/1995 Sb., ukládá pokuta ve výši 200 000,-Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě
30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní
symbol 2017840. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada obviněné povinnost uhradit
paušální částku nákladů řízení o přestupku ve výši 1 000 Kč na účet č. 371119223001/0710, variabilní symbol 2017840. Úhrada nákladů je splatná do pěti
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
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, ve znění platných
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle ustanovení § 8a odst. 2 písm. b) a
ustanovení § 8a odst. 6 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, v řízení o
přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 20. února





2018 takto: I. Obviněná společnost TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME
LIMITED, VAT: CY10147566V se sídlem ARCH. MAKARIOS III, NEOCLEOUS
HOUSE, P.C. 3030, LIMASSOL, CYPRUS, se uznává vinnou v souladu s ustanovením
§ 8a odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., pro porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm.
b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním teleshoppingového bloku
Linka lásky, odvysílaného dne 21. srpna 2017 v čase od 10:10 do 11:11 hodin na
programu JOJ Family, který je 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 teleshoppingového bloku nebyli „soutěžící výslovně upozorněni
písemně na obrazovce, že často budou na telefonní lince čekat i přesto, že
moderátorka/moderátor nebude s žádným soutěžícím hovořit“, jak je to deklarováno v
dokumentu Podmínky provozu linky na internetové stránce www.calltv.com/linkalasky/
[cit. dne 21. 8. 2017). Tímto jednáním mohlo dojít k podstatnému narušení
ekonomického chování spotřebitele, neboť pokud by byl v souladu s Podmínkami
informován o tom, že bude na telefonní lince čekat i přesto, že moderátorka/moderátor
nebude s žádným soutěžícím hovořit (a to libovolně dlouhou dobu), mohl své
rozhodnutí zavolat na dané telefonní číslo důkladně zvážit či úplně přehodnotit.
Spotřebitel tak mohl na základě zhlédnutí předmětného teleshoppingu učinit obchodní
rozhodnutí, které by jinak neučinil. II. Za přestupek se obviněné v souladu s
ustanovením § 8a odst. 6 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., ukládá pokuta ve výši 200
000,-Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na
účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2017838. V souladu s ustanovením § 79
odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá
Rada obviněné povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení o přestupku ve výši
1 000 Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2017838. Úhrada nákladů
je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 20. února 2018 toto usnesení:
Rada zastavuje s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311,
sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, řízení o přestupku vedené pro
porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním teleshoppingu Klenot TV dne 24. května 2017 v čase od 10:55 hodin na
programu Televize Barrandov, neboť nebyla splněna podmínka předchozího typově
obdobného upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb.
Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm.
a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ
41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení
ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním teleshoppingu Klenot. TV dne 24. května 2017 v čase od 10:55 hodin, v
jehož průběhu moderátorka prohlašuje, že výrobky se vsazeným kočičím okem a
šperky z kolekce Měsíční kámen mohou odstranit rozličné zdravotní i duševní potíže.
V jednom z výroku moderátorka použila formulaci „tak pokud tedy chcete se oprostit



od bolesti hlavy, kloubů a zad, tak byste mohly, dámy, nosit třeba tyto nádherné
náušničky a samozřejmě společně i s krásným medailónkem, jelikož kočičí oko tedy
samozřejmě napomáhá od bolesti kloubů, zad a hlavy“, čímž implikovala, že šperky
mohou uvedené potíže odstranit, resp. vyléčit. Nebezpečí těchto tvrzení lze spatřovat
v tom, že uvedené zdravotní problémy mohou být vyvolány závažnějšími
onemocněními, resp. tyto zdravotní potíže mohou signalizovat závažný zdravotní
problém, čímž může divák příznaky upozorňující na vážná onemocnění podcenit či
zanedbat péči o své zdraví. Nikde se neobjevuje informace, že by diváci měli varovným
symptomům svého těla věnovat náležitou pozornost a že základem pro stanovení
diagnózy je vyšetření specialistou, který zvolí vhodnou léčbu. Údajné léčivé účinky
šperků byly neustále zdůrazňovány, resp. byly prezentovány jako zásadní důvod k
nákupu šperku. Takový postup může spotřebitele přimět učinit rozhodnutí (nákup
produktu), které by za běžných okolností neučinili. Důsledkem takového jednání může
být ohrožení zdraví spotřebitelů, kteří tak mohou zanedbat svůj, možná velice vážný,
zdravotní stav a mohou tak být ohroženi i na životě. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7
dní ode dne doručení tohoto upozornění.
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, ve znění platných
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle ustanovení § 8a odst. 2 písm. b) a
ustanovení § 8a odst. 6 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, v řízení o
přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 20. února
2018 takto: I. Obviněná společnost Central European Stone Trade Enterprises Kft.,
sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17, pobočka 3300 Eger, Kistályai út 34, IČ 01-09170422, se uznává vinnou v souladu s ustanovením § 8a odst. 2 písm. b) zákona č.
40/1995 Sb., pro porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb.,
kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Klenot. TV
vysílaného dne 24. května 2017 v čase od 10: 55 hodin na programu Televize
Barrandov 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, neboť v teleshoppingu nepravdivě prohlašuje, že
výrobky se vsazeným kočičím okem a šperky z kolekce Měsíční kámen mohou
odstranit rozličné zdravotní i duševní potíže. V jednom z výroku moderátorka použila
formulaci „tak pokud tedy chcete se oprostit od bolesti hlavy, kloubů a zad, tak byste
mohly, dámy, nosit třeba tyto nádherné náušničky a samozřejmě společně i s krásným
medailónkem, jelikož kočičí oko tedy samozřejmě napomáhá od bolesti kloubů, zad a
hlavy“, čímž implikovala, že šperky mohou uvedené potíže odstranit, resp. vyléčit.
Nebezpečí těchto tvrzení lze spatřovat v tom, že uvedené zdravotní problémy mohou
být vyvolány závažnějšími onemocněními, resp. tyto zdravotní potíže mohou
signalizovat závažný zdravotní problém, čímž může divák příznaky upozorňující na
vážná onemocnění podcenit či zanedbat péči o své zdraví. Nikde se neobjevuje
informace, že by diváci měli varovným symptomům svého těla věnovat náležitou
pozornost a že základem pro stanovení diagnózy je vyšetření specialistou, který zvolí
vhodnou léčbu. Údajné léčivé účinky šperků byly neustále zdůrazňovány, resp. byly
prezentovány jako zásadní důvod k nákupu šperku. Takový postup může spotřebitele
přimět učinit rozhodnutí (nákup produktu), které by za běžných okolností neučinili.







Důsledkem takového jednání může být ohrožení zdraví spotřebitelů, kteří tak mohou
zanedbat svůj, možná velice vážný, zdravotní stav a mohou tak být ohroženi i na
životě. II. Za přestupek se obviněné v souladu s ustanovením § 8a odst. 6 písm. c)
zákona č. 40/1995 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 2017745. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada obviněné povinnost uhradit
paušální částku nákladů řízení o přestupku ve výši 1 000 Kč na účet č. 371119223001/0710, variabilní symbol 2017745. Úhrada nákladů je splatná do pěti
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
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, ve znění účinném do 30. června 2017 (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle
ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v
platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala dne 20. února 2018 toto
usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ
41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, správní řízení
vedené pro porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil odvysíláním teleshoppingu Klenot TV dne 30. března 2017 od 11:07 hodin
na programu Televize Barrandov, neboť nebyla splněna podmínka předchozího
typově obdobného upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona
č. 231/2001 Sb.
Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm.
a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ
41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení
ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním teleshoppingu Klenot TV vysílaného dne 30. března 2017 od 11:07 hodin
na programu Televize Barrandov, kde moderátorka v průběhu celého
teleshoppingového bloku prohlašuje, že výrobek z kolekce „Svatá Margareta kolekce“
může vyléčit rozličné tělesné i duševní choroby, přičemž mezi jmenovanými
onemocněními, která má prsten údajně vyléčit, jsou i onemocnění velmi závažná jako
například problémy se srdcem, avšak nikdy není zmíněna informace, že základem
jejich léčby je standardní lékařský postup. Moderátorka v souvislosti s onemocněními
neustále hovoří o „léčivých účincích“ prstenu do takové míry, až diváci mohli nabýt
dojmu, že jeho nošení může mít pro léčbu zásadní význam. Důsledkem takového
jednání může být ohrožení zdraví spotřebitelů, kteří tak mohou zanedbat svůj, možná
velice vážný, zdravotní stav a mohou tak být ohroženi i na životě. To hrozí především
u zranitelných skupin spotřebitelů, především starších osob, na které sdělení
(vzhledem k nemocem, o kterých hovoří) primárně cílí. Rada stanovuje lhůtu k nápravě
7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
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, ve znění účinném
do 30. června 2017 (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), podle ustanovení § 8a odst. 2
písm. b) a podle § 8a odst. 6 písm. c) téhož zákona ve znění účinném do 30. června



2017 a dle ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném
znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 20. února 2018 toto rozhodnutí:
Rada dle ustanovení § 8a odst. 2 písm. b) a podle § 8a odst. 6 písm. c) zákona č.
40/1995 Sb., ve znění účinném do 30. června 2017, ukládá zadavateli obchodního
sdělení, společnosti Central European Stone Trade Enterprises Kft., sídlem 1012
Budapest, Márvány u. 17, pobočka 3300 Eger, Kistályai út 34, IČ 01-09-170422,
pokutu ve výši 500 000,- Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č.
40/1995 Sb., kterého se dopustil zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Klenot
TV odvysílaného dne 30. března 2017 od 11:07 hodin na programu Televize
Barrandov 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, neboť v teleshoppingu nepravdivě prohlašuje, že
výrobek z kolekce „Svatá Margareta kolekce“ může vyléčit rozličné tělesné i duševní
choroby. Moderátorka prezentuje prsten slovy: „opravdu se můžete i uzdravit díku
tomuto prstenu“, čímž implikuje, že prsten může uvedené nemoci vyléčit („uzdravit se
díky“ a „vyléčit“ lze pokládat za ekvivalent, resp. se lze domnívat, že průměrný
spotřebitel bude takové formulace jako ekvivalentní vnímat). Údajné léčivé účinky
prstenu jsou i jinak neustále zdůrazňovány, resp. jsou prezentovány jako zásadní
důvod k nákupu šperku. Ačkoli byly jmenovanými nemocemi i choroby značně závažné
(např. problémy se srdcem), nikdy se neobjevila informace, že základem jejich léčby
je standardní lékařský postup. Moderátorka v souvislosti s onemocněními neustále
hovořila o „léčivých účincích“ prstenu do takové míry, až diváci mohli nabýt dojmu, že
jeho nošení může mít pro léčbu zásadní význam. Takový postup může spotřebitele
přimět učinit rozhodnutí (nákup produktu), které by za běžných okolností neučinili.
Důsledkem může navíc být i případné ohrožení zdraví spotřebitelů, kteří mohou na
základě daných informací zanedbat péči o své zdraví. To hrozí především u
zranitelných skupin spotřebitelů, především starších osob, na které sdělení (vzhledem
k nemocem, o kterých hovoří) primárně cílí. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne
právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol
2017568. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č.
520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů
správního řízení ve výši 1 000 Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol
2017568. Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí.
Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných
v době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst.
2 písm. d) a § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, v řízení o
přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 20. února
2018 takto: I. Obviněný zadavatel reklamy, SAZKA a.s., IČ: 26493993, se sídlem K
Žižkovu 851, PSČ 19093 Praha 9, se uznává vinným v souladu s § 8a odst. 2 písm. d)
zákona č. 40/1995 Sb. pro porušení povinnosti stanovené § 5j odst. 3 zákona č.
40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy s motivem „Šťastných 10“, odvysílané dne 1.
dubna 2017 v čase 9:02:10 na programu Prima, došlo k porušení povinnosti, aby
reklama, prostřednictvím které byla propagována loterie (hazardní hra) Šťastných 10





obsahovala sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a viditelné
a zřetelné varování tohoto znění: „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře
může vzniknout závislost!“ V obchodním sdělení absentují obě zákonem stanovená
oznámení/upozornění. II. Za přestupek se pachateli v souladu s § 8a odst. 6 písm. b),
ukládá pokuta ve výši 100 000 Kč (slovy stotisíc korun českých). Pokuta je splatná ve
lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710,
variabilní symbol 2017758. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016,
o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku
řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy
jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2017758, úhrada
nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných
v době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst.
2 písm. d) a § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, v řízení o
přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 20. února
2018 takto: I. Obviněný zadavatel reklamy, SAZKA a.s., IČ: 26493993, se sídlem K
Žižkovu 851, PSČ 19093 Praha 9, se uznává vinným v souladu s § 8a odst. 2 písm. d)
zákona č. 40/1995 Sb. pro porušení povinnosti stanovené § 5j odst. 3 zákona č.
40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy s motivem „Sportka“, odvysílané dne 29. dubna
2017 v čase 6:15:38 na programu O (Óčko), došlo k porušení povinnosti, aby reklama,
prostřednictvím které byla propagována loterie (hazardní hra) Sportka obsahovala
sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a viditelné a zřetelné
varování tohoto znění: „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může
vzniknout závislost!“ V obchodním sdělení absentují obě zákonem stanovená
oznámení/upozornění. II. Za přestupek se pachateli v souladu s § 8a odst. 6 písm. b),
ukládá pokuta ve výši 100 000 Kč (slovy korun českých). Pokuta je splatná ve lhůtě 30
dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní
symbol 2017755. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o
odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku
řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy
jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2017755, úhrada
nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinného
v době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst.
2 písm. d) a § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, v řízení o
přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 20. února
2018 takto: I. Obviněný zadavatel reklamy, Loterie Korunka a.s., IČ: 14613549, se
sídlem Radniční 13, 738 01 Frýdek-Místek, se uznává vinným v souladu s § 8a odst.
2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb. pro porušení povinnosti stanovené § 2 odst. 3 zákona
č. 40/1995 Sb., neboť jím zadaná reklama s motivem „loterie Korunka“, odvysílaná dne
20. března 2017 v čase 7:20:28 hodin na programu O (Óčko), byla v rozporu s dobrými







mravy. Reklamou došlo k ohrožení mravnosti obecně nepřijatelným způsobem, neboť
svým vyzněním nepatřičně vybízí k častému a systematickému sázení a vzbuzuje
možný dojem, že bude-li se divák držet určitého způsobu sázení, bude zaručeně
opakovaně vyhrávat. Jinak řečeno, vzbuzuje dojem, že sázení, respektive loterie není
hazardem, neboť (garantovaný) úspěch závisí na tom, zda je divák dostatečně chytrý
a sází dostatečně často loterii Korunka, což vyplývá z kombinace obrazové a zvukové
složky sdělení: „…paní Šťastná si už opět jede pro svou výhru. Dělá to chytře. Ví, že
losujeme dvakrát denně, sedm dní v týdnu. A tak sází častěji, po menších částkách.
(…) Kdo má pod čepicí, sází u nás.“ II. Za přestupek se pachateli v souladu s § 8a
odst. 6 písm. b), ukládá pokuta ve výši 50 000,- Kč (slovy korun českých). Pokuta je
splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 375419223001/0710, variabilní symbol 2017706. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1
zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb.
uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši
1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol
2017706, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí.
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 § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 20. února
2018 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se zadavatelem obchodního
sdělení společností KIA MOTORS CZECH s.r.o., IČ: 49703188, se sídlem V Oblouku
128, 25243 Čestlice, vedené pro možné porušení § 2 odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb.,
ke kterému mělo dojít zadáním reklamy propagující automobil Kia Rio, odvysílané na
programu Prima dne 13. března 2017 v čase 21:18:33 hodin, neboť se porušení
zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení.
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. 1 písm. e) a
§ 60 odst. 7 písm. a) 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: I. Obviněný
provozovatel S&P Broadcasting a.s., IČ: 04117310, sídlem Podkovářská 674/2, 19000
Praha 9 – Vysočany, se uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. e) zákona č.
231/2001 Sb. pro porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že neposkytl Radě na její vyžádání záznamy vysílání programu Mňam TV
ze dne 23. června 2017 z časového úseku od 20.00 do 22.00 hodin, a ze dne 12.
července 2017 z časového úseku od 00.00 do 24.00 hodin. II. V souladu s § 43 odst.
2 zákona č. 250/2016 Sb., se od uložení správního trestu upouští, neboť vzhledem k
okolnostem spáchání přestupku lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci
před správním orgánem postačí k jeho nápravě.
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 S&P Broadcasting a.s., IČ: 04117310, sídlem Podkovářská 674/2,







19000 Praha 9 – Vysočany na spáchání přestupku dle § 60 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., „Provozovatel vysílání nebo provozovatel převzatého vysílání se
dopustí přestupku tím, že skartuje záznamy odvysílaných pořadů nebo dalších částí
vysílání před uplynutím lhůty uvedené v § 32 odst. 1 písm. l), neboť dle vyjádření
zástupce provozovatele ze dne 10. 11. 2017, č.j. RRTV/15717/2017-vra, došlo k
neuchování Radou vyžádaného záznamu vysílání programu Mňam TV ze dne 12. 7.
2017 v časovém úseku od 00:00 hodin do 24:00 hodin, resp. došlo k jeho smazání
před uplynutím lhůty dle § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
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. 1 písm. e) a
§ 60 odst. 7 písm. a) 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: I. Obviněný
provozovatel S&P Broadcasting a.s., IČ: 04117310, sídlem Podkovářská 674/2, 19000
Praha 9 – Vysočany, se uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. e) zákona č.
231/2001 Sb. pro porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že neposkytl Radě na její vyžádání záznamy vysílání programu Mňau TV
ze dne 1. října 2017 z časového úseku 13.00–19.00 hodin. II. V souladu s § 43 odst.
2 zákona č. 250/2016 Sb., se od uložení správního trestu upouští, neboť vzhledem k
okolnostem spáchání přestupku lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci
před správním orgánem postačí k jeho nápravě.
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 S&P Broadcasting a.s., IČ: 04117310, sídlem Podkovářská 674/2,
19000 Praha 9 – Vysočany na spáchání přestupku dle § 60 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., „Provozovatel vysílání nebo provozovatel převzatého vysílání se
dopustí přestupku tím, že skartuje záznamy odvysílaných pořadů nebo dalších částí
vysílání před uplynutím lhůty uvedené v § 32 odst. 1 písm. l), neboť dle vyjádření
zástupce provozovatele ze dne 18. 12. 2017 č.j. RRTV/17855/2017-vra došlo k
neuchování Radou vyžádaného záznamu vysílání programu Mňau TV ze dne 1. října
2017 z časového úseku 13.00–19.00 hodin, resp. došlo k jeho smazání před uplynutím
lhůty dle § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k nápravě
30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
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. 1 písm. e) a
§ 60 odst. 7 písm. a) 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: I. Obviněný
provozovatel HC KABEL, s.r.o., IČ 27677320, sídlem Hovorany 45, Hovorany, PSČ
696 12, se uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
pro porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
zapůjčil záznamy vysílání programu Info studio Kobylí (soubor 20171031180437
formát MP4; soubor MOV09639; MOV09639 ve formátu THM), které nebyly v náležité









technické kvalitě. Rada obdržela tři nedostatečně označené/identifikovatelné soubory,
z nichž bylo možné přehrát pouze dva. Předmětné záznamy byly nahrávkou televizní
obrazovky, která byla pořízena externě pomocí digitální videokamery, což neodpovídá
výkladovému stanovisku Rady přijatému dne 24. března 2015 k výkladu pojmů:
„záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání“, „záznam v náležité technické
kvalitě“, a „zapůjčení záznamů na výzvu Rady“ ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a
o změně dalších zákonů. II. 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 závažnosti
přestupku samotné projednání věci postačilo k nápravě vytýkaného stavu.
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 HC KABEL, s.r.o., IČ 27677320, sídlem Hovorany 45, Hovorany, PSČ
696 12 na porušení podmínek licence, neboť dne 31. 10. 2017 byly ve vysílání
programu Info studio Kobylí přítomny pouze zprávy z Obecního úřadu, přičemž
licenční podmínky (rozhodnutí Rady sp. zn. 2006/174/bar/HCK, č. j. bar/3488/06)
zakotvují, že součástí vysílání bude: textové zpravodajství ze zasedání zastupitelstva
obcí, komisí obce a zprávy z agendy obecního úřadu (např. informace o vyřizování
občanských průkazů, cestovních pasů, apod.); informace o činnosti místních spolků a
zájmových organizací; zpravodajství ze Školských zařízení obce; informace
nadřízených orgánů, aktuální zprávy a upozornění, týkající se např. ptačí chřipky;
zprávy Policie ČR, různá upozornění občanů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 60 dní
ode dne doručení tohoto upozornění.
Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare Czech Republic s.r.o., ve věci stížnosti na reklamu Theraflu Forte,
odvysílanou dne 18.09.2017 od 6:10:32 hodin na programu Nova Cinema, a reklamu
Theraflu, odvysílanou dne 20. 10. 2017 od 16:16:45 hodin na programu Nova.
Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7
písm. a) zákona č. 40/1995., o regulaci reklamy, rozhodla v souladu s ustanovením §
76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, ve věci reklamy na přípravek Theraflu Forte, odvysílané dne 18.09.2017 od
6:10:32 hodin na programu Nova Cinema, a reklamy Theraflu, odvysílané dne 20. 10.
2017 od 16:16:45 hodin na programu Nova, o odložení věci.
Rada se seznámila s nálezem Ústavního soudu ze dne 30. ledna 2018, č.j. I. ÚS
4035/14, kterým rozhodl o ústavní stížnosti provozovatele televizního vysílání TV Nova
s.r.o., IČ 45800456, se sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5, 150 00 Praha 5, proti
rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. října 2014, č.j. 8 As 104/2013-159,
proti rozsudku Městského soudu ze dne 10. září 2013, č.j. 6A 102/2013-67, a proti
rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) ze dne 19. března
2013, č.j. DRD/1341/2013, ve věci pokuty ve výši 200 000 Kč, kterou Rada
provozovateli uložila za porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
odvysíláním pořadu Televizní noviny, respektive reportáže „Příručka poradí, co do
kostela“ dne 24. srpna 2012 v čase od 19:30 hodin na programu Nova, kdy Ústavní
soud prvním výrokem konstatoval, že citovanými rozsudky Městského soudu v Praze
a Nejvyššího správního soudu a rovněž tak citovaným rozhodnutím Rady byla











porušena ústavně zaručená svoboda projevu podle čl. 17 odst. 1 Listiny základních
práv a svobod, a druhým výrokem pak všechna tři zmíněná rozhodnutí zrušil.
Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24. ledna 2018, č.j.
5A 182/2017, kterým byla zamítnuta žaloba provozovatele televizního vysílání TV
Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5, 150 00 Praha 5, proti
rozhodnutí Rady ze dne 18. července 2017, č.j. RRTV/11270/2017-rud, sp.zn.
2016/1160/RUD/CET, kterým mu byla uložena pokuta ve výši 300 000 Kč za porušení
ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním pořadu Snídaně s Novou, dne 21. října 2016 od 05:55 hodin na programu
NOVA, neboť tento pořad nepatřičně zdůrazňoval umístěný produkt, resp. produkty
obchodního domu KIKA nábytek (např. postele, skříně, matrace, jídelní stoly, sedací
soupravy, kuchyně, ložní prádlo, vánoční dekorace), které byly prezentovány
prostřednictvím rozhovorů se zástupci a zaměstnanci tohoto obchodního domu v
těchto vysílacích časech: 6:14:39–6:20:28, 6:24:56–6:29:39, 6:51:51–7:00:08,
7:15:21–7:20:43, 7:23:51–7:29:51, 7:43:12–7:50:20, 8:14:11–8:19:58, 8:22:32–
8:25:52 hodin. Třebaže v rozhovorech bylo hovořeno i o aktuálních trendech týkajících
se oblasti nábytku a dekorací, tedy o informacích zdánlivě nekomerčních, tyto trendy
byly prezentovány na jednotlivých produktech obchodního domu KIKA nábytek, čímž
docházelo k nepatřičnému zdůrazňování konkrétních produktů ve vysílání. Verbální
prezentace produktů byly nadto silně podporovány vizuální složkou, která
propagované produkty zachycovala. Současně s verbální a vizuální prezentací
produktů docházelo opakovaně i k přímému vyzdvihování kvalit prezentovaných
produktů, a to jak ze strany jednotlivých hostů (zástupců obchodního domu KIKA), tak
ze strany redakce pořadu.
Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 6A 105/2014 – 48 ze
dne 23. ledna 2018, kterým bylo zrušeno rozhodnutí ze dne 1. 4. 2014, č.j.
had/1252/2014, sp.zn. 0191(2014), kterým bylo vydáno v návaznosti na usnesení
Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 1018/2014 ze dne 3. 3. 2014, konkrétně výroků I.,
II., III.; usnesení č.j. 2 Nc 1118/2013 ze dne 21. 10. 2013, konkrétně výroků III., IV. a
V. , nařízení o odstranění a ukončení šíření reklamy – obchodních sdělení
HEMOSTOP zadavatele Simply You Pharmaceuticals a.s., obsahujících vyobrazení a
text specifikovaný v napadeném rozhodnutí.
Rada konstatuje, že rozhodnutí ze dne 1. 4. 2014, č.j. had/1252/2014, sp.zn.
0191(2014), kterým bylo vydáno v návaznosti na usnesení Městského soudu v Praze
č.j. 2 Nc 1018/2014 ze dne 3. 3. 2014, konkrétně výroků I., II., III.; usnesení č.j. 2 Nc
1118/2013 ze dne 21. 10. 2013, konkrétně výroků III., IV. a V. , nařízení o odstranění
a ukončení šíření reklamy – obchodních sdělení HEMOSTOP zadavatele Simply You
Pharmaceuticals a.s., obsahujících vyobrazení a text v rozhodnutí specifikovaný, bylo
zrušeno rozhodnutím Městského soudu v Praze č. j. 6A 105/2014 – 48 ze dne 23.
ledna 2018.
Rada bere zpět kasační stížnost podanou proti rozhodnutí Městského soudu v Praze
č. j. 6A 105/2014 – 48 ze dne 23. ledna 2018, kterým bylo zrušeno ze dne 1. 4. 2014,
č.j. had/1252/2014, sp. zn. 0191(2014).
Rada v souladu se žádostí provozovatele iDST, s.r.o., IČ: 25555855, se sídlem
Záviškova 428/3, 58601 Velké Meziříčí, doručené Radě dne 8. února 2018, č.j.
RRTV/6105/2018-vra, souhlasí s navrhovaným splátkovým kalendářem (měsíční
splátky ve výši 2 000 Kč, slovy dva tisíce korun českých, s první splátkou v měsíci



únoru 2018), který slouží ke splacení pokuty ve výši 20 000 Kč uložené rozhodnutím
Rady sp.zn. RRTV/2017/806/loj, č.j. RRTV/3673/2018–loj, ze dne 19. prosince 2017.
Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 23. ledna do 9. února 2018 (celkem 60 podání): Česká
televize / ČT1 – Události, reportáž Financování prezidentských kampaní, 24. ledna
2018 od 19:00 hodin; Česká televize / ČT1 – Události v regionech (Praha), reportáž
Na Veleslavíně se staví eskalátory, 1. listopadu 2017 od 18:00 hodin; Česká televize
/ ČT1 – Prezidentský duel – finále, 24. ledna 2018 od 20:00 hodin; Barrandov Televizní
Studio a.s. / Televize Barrandov – přítomnost moderátorů Televize Barrandov ve
volebním štábu M. Zemana při vyhlášení výsledků prezidentské volby, a pořad Duel
Jaromíra Soukupa – prezidentský speciál, 22. ledna 2018 od 20:15 hodin; Česká
televize / ČT24 – Události, komentáře speciál, 27. ledna 2018 od 21:00 hodin a
následující pořad Miloš Zeman opět prezidentem od 23:00 hodin; Česká televize / ČT2
– Magnolia, 27. ledna 2018 od 20:00 hodin; THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED,
organizační složka / DISNEY JUNIOR (Rumunsko) a AMC Networks Central Europe
s.r.o. / Minimax (Rumunsko) – Vampirina, 12. a 18. listopadu 2017 od 10:00 hodin;
Barrandov Televizní Studio a.s. / KINO BARRANDOV – teleshopping v podobě
zábavného soutěžního pořadu bez přesné specifikace doby vysílání; Česká televize /
ČT24 – Newsroom ČT24, 28. ledna 2018 od 22:05 hodin; téma rakouských voleb ve
Zprávách, 16. října 2017 od 17:57 hodin; téma ze Saúdské Arábie v pořadu Horizont
ČT24, 18. ledna 2018 od 21:30 hodin, a další blíže neurčené pořady; Česká televize /
ČT1 a ČT24 – Otázky Václava Moravce, 28. ledna 2018 od 12:00 hodin, a další blíže
neurčené pořady; Česká televize / ČT24 – Volba prezidenta republiky, 27. ledna 2018,
15:32 hodin, a Newsroom ČT24, 28. ledna 2018 od 22:05 hodin; TV Nova s.r.o. / Nova
2 – hlasitost reklamního bloku a oddělujících prvků 29. ledna 2018 ve 20:33 hodin a
problematika stejné úrovně hlasitosti různých součástí vysílání obecně; Česká televize
/ ČT1 – Dabing Street, díl 4. - Vulgarismy (4/12), 29. ledna 2018 od 21:05 hodin; Česká
televize / ČT1, a další programy bez konkrétní specifikace – dramaturgie cyklického
pořadu Kalendárium a programová dramaturgie různých programů obecně z hlediska
zařazování informací a pořadů o německém fašismu a válce a nezařazování starších
filmů z různých zemí; Česká televize / ČT1 a ČT24 – Události, 30. ledna 2018 od 19:00
hodin, a Události, komentáře, 30. ledna 2018 od 22:00 hodin, příspěvky na téma
americko-ruských vztahů; HBO Europe s.r.o. / CINEMAX 2 (Polsko) – Rosemari, 8.
ledna od 18:50 hodin, 9. ledna od 10:20 hodin, 20. ledna od 15:40 hodin; Česká
televize a Český rozhlas / nespecifikované programy – předvolební debaty České
televize bez přesné specifikace, vysílání Českého rozhlasu o pozemcích bez přesné
specifikace, a další nespecifikované pořady; Česká televize / ČT24 – Události,
komentáře speciál, 27. ledna 2018 od 21:00 hodin; Události, komentáře speciál, 25.
ledna 2018 od 21:30 hodin; Newsroom ČT24, 28. ledna 2018 od 22:05 hodin; a další
pořady bez konkrétní specifikace; Česká televize / ČT1 – Události, reportáž Oslavy
polské nezávislosti, 11. listopadu 2017 od 19:00 hodin, a články na webu ČT
ceskatelevize.cz na stejné téma; Česká televize / ČT1 – Události, reportáž z Hodonína
v rámci bloku Česko volí prezidenta, 26. ledna 2018 od 19:00 hodin; Česká televize /
ČT1 – Události v regionech – Praha, reportáž Spor o stavbu skladů ve Zdibech u
Prahy, 8. ledna 2018 od 18:00 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / KINO
BARRANDOV – teleshopping Linka lásky, 28. ledna 2018 od 12:20:09 hodin, 29. ledna
2018 od 12:13:52 hodin a 30. ledna 2018 od 12:14:21 hodin; Seznam.cz TV, s.r.o. /





Seznam.cz TV – Osmička, 2. února 2018 od 12:30 hodin; Česká televize / ČT1 –
Instalatér z Tuchlovic, 28. ledna 2018 od 20:15 hodin; Díra u Hanušovic, 27. ledna
2018 od 21:10 hodin; Česká televize / ČT1 – Zloději zelených koní, 4. února 2018 od
20:15 hodin; TV Nova s.r.o. / NOVA – Cesta na Hrad, 21. ledna 2018 od 20:00 hodin;
AmRest s.r.o. (zadavatel obchodního sdělení) / různé programy – reklamní spot KFC
Rozvoz – Objednejte si přes internet; Česká televize / ČT1 – Malajsie – Země plná nej
1. února 2018 od 16:45 hodin; Česká televize / ČT24 – nespecifikované vnitropolitické
komentáře a rozhovory na ČT24; MAFRA, a.s. / www.idnes.cz – článek na serveru
iDNES.cz; HBO Europe s.r.o. / HBO (Rumunsko) – The Girlfriend Experience, 18.
ledna 2018 od 19:15 hodin; Korespondence Cannabis is The Cure, z. s. – bez vztahu
k obsahu vysílání; Česká televize / ČT1 – Dabing Street, díl 5. – Ženské zbraně (5/12),
5. února 2018 od 21:05 hodin, a seriál Dabing Street jako celek; Česká televize / ČT24
a ČT1 – Interview ČT24, host: Petr Štěpánek /Zelení/, ČT24, 22. ledna 2018 od 18:28
hodin; Zprávy ve 23, příspěvek o volbě předsedy Zelených, ČT24, 20. ledna 2018 od
23:00 hodin; Události, příspěvek o volbě předsedy Zelených, ČT1 a ČT24, 21. ledna
2018 od 19:00 hodin; a prostor věnovaný Straně zelených celkově; Česká televize /
ČT24 – Newsroom ČT24 bez specifikace vydání; Česká televize / bez specifikace
programu – složení hostů zvaných do vysílání obecně; Česká televize / ČT1 – hlasitost
reklamních bloků; Reakce na zahájení řízení o přestupku se společností Barrandov
Televizní Studio a. s.; Česká televize / ČT24 – Newsroom ČT24, 28. ledna 2018 od
22:05 hodin.
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 Události, komentáře speciál, který
byl vysílán 25. ledna 2018 od 21:30 hodin na programu ČT24, jaký byl klíč pro výběr
čtyř příkladů výsledků analytického ověřování pravdivosti výroků kandidátů na
prezidenta republiky z bezprostředně předcházející debaty v rámci analytického
vstupu do tohoto pořadu v úseku 21:56-21:58 hodin, zejména jestli základem pro výběr
příkladů bylo analytické posouzení výroků obou kandidátů, jestli výběr byl nahodilý
nebo korelující s poznatky z analytického posouzení výroků obou kandidátů,
respektive jestli výběr příkladů o výsledku posouzení výroků jen jednoho kandidáta
měl opodstatnění ve výsledcích z analytického posouzení výroků obou kandidátů.
Rada stanovuje 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 Události, který byl vysílán 11.
listopadu 2017 od 19:00 hodin na programu ČT1, respektive k obsahu reportáže
Oslavy polské nezávislosti v tomto pořadu, jednak o jaké zdroje informací se opíral
reportér v konstatování „Ostatní jsou [podle nich] zrádci a nepřátelé.“, které přisoudil v
kontextu reportáže polské vládě a prezidentovi k označení těch, kdo nejsou příznivci
vlády, a dále o jaké zdroje informací se opíral reportér v konstatování „Terčem kritiky

byli uprchlíci a jiná náboženství.“, které přisoudil reportér v kontextu reportáže
účastníkům shromáždění příznivců vlády při oslavách polské nezávislosti. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
 Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Ultra VIOLET event, s.r.o.,
IČ 28166281, sídlem Biskupcova 1749/69, 130 00 Praha 3 – Žižkov, z jakého důvodu
doposud Radě neoznámil poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání
dostupné
v
rámci
internetových
stránek
umístěných
na
adrese
http://www.priznakytransformace.cz/.
 Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele OBBOD s.r.o., IČ
05146232, sídlem Široká 56/10, Josefov, 110 00 Praha 1, v jakém obchodním vztahu
je se subjekty Sazka BET, Pražská plynárenská, Generali, Bauer a Isoline v souvislosti
s pořadem Lajna, díl 2., Dominika, umístěným do audiovizuální mediální služby na
vyžádání internetová televize.
 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, konstatuje, že v rámci evidované služby
Nova.cz poskytovatele TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5,
IČ: 458 00 456, jsou obsaženy možné audiovizuální mediální služby na vyžádání ve
smyslu § 2 zákona č. 132/2010 Sb., které mohou podléhat zápisu ve smyslu § 5 odst.
1 zákona č. 132/2010 Sb. Konkrétně se jedná o službu TN.cz, dostupnou na
internetové adrese http://tn.nova.cz/, službu NOVA plus, dostupnou na internetové
adrese http://novaplus.nova.cz/ a službu VOYO, dostupnou na internetové adrese
https://voyo.nova.cz/.
V Praze dne 22. února 2018
Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
podatelna@rrtv.cz

