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Tisková zpráva z 5. zasedání, konaného dne 5. 3. 2013  

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 5. zasedání 
projednala 49 bodů programu. Seznámila s 42 stíţnostmi diváků a posluchačů, na 
základě nichţ vydala čtyři upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení devíti 
správních řízení. Rada na svém 5. zasedání uloţila devět pokut. 

 Provozovateli CET 21 spol. s r.o pokutu ve výši 150 000,- Kč pro porušení ustanovení § 
32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které stanovuje povinnost nezařazovat v 
době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, 
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Provozovatel se porušení zákonné 
povinnosti dopustil odvysíláním pořadu Kriminálka Miami VIII dne 18. září 2012 v 17:30 
hodin na programu NOVA.  

Provozovateli CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 20 000,-Kč pro porušení ustanovení § 
32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které stanovuje povinnost nezařazovat v 
době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, 
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Provozovatel se porušení zákonné 
povinnosti dopustil odvysíláním upoutávky na pořady "Konkurz pro Playboy", "ATP 
Masters 1000: Cincinnati" a "Netopýři: chuť krve" dne 13. srpna 2012 v 19:34 hodin na 
programu fanda. 

Provozovateli CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 50 000,- Kč pro porušení ustanovení § 
49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, ţe 
dne 4. července 2012 od 20:17:56 hodin na programu Nova premiérově a dále v 59 
reprízách na témţe programu do 31.8 2012 (včetně) odvysílal obchodní sdělení Fa 
MEN XTREME POLAR, uvedené jako "sponzor pořadu", které naplňovalo definiční 
znaky reklamy, ale ve vysílání nebylo jako reklama rozeznatelné a oddělené.  

Provozovateli CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení ustanovení § 
50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhoţ čas vyhrazený reklamě a 
teleshoppingovým šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout 
v průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut. Ve vysílání programu Nova dne 10. července 
2012 v časovém úseku od 01:00 do 02:00 hodin bylo odvysíláno 793 sekund reklamy a 
teleshoppingu, a byla tak o 73 sekund překročena přípustná délka času, který můţe být 
v jedné hodině vyhrazen reklamě a teleshoppingu. 

Provozovateli CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení ustanovení § 
53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého oznámení o sponzorování programu 
nesmí být vysíláno v upoutávkách na pořad, v průběhu pořadu a bezprostředně před 
začátkem nebo po ukončení pořadu, kterého se dopustil tím, ţe odvysílal oznámení o 
sponzorování programu OKHP Oční klinika bezprostředně před začátkem hlavní 
večerní zpravodajské relace Televizní noviny dne 4. října 2012 od 19:29:33 hodin. 

Společnosti Creative Store s.r.o. pokutu ve výši 200 000,- Kč, neboť zpracováním 
reklamy GORENJE - kuchyně a spotřebiče jedné značky, mutace odvysílané v premiéře 
1. března 2012 v 9:20:15 hodin na programu O (Óčko) a ve 207 reprízách v měsíci 
březnu 2012 na různých televizních programech, a mutace odvysílané v premiéře 1. 
března 2012 v 11:40:19 hodin na programu Prima COOL a v 310 reprízách v měsíci 
březnu 2012 na různých televizních programech se dopustila porušení § 2 odst. 1 písm. 
c) zákona 40/1995 Sb., protoţe zpracovala reklamu, která je nekalou obchodní 
praktikou podle zvláštního předpisu, resp. obě mutace reklamního spotu obsahovaly 
tvrzení „V prodejnách Kuchyně Gorenje v březnu neplatíte DPH. A navíc získáte 
spotřebiče zdarma.“, které uvádí u výrobku nebo sluţby slovo/nepravdivý údaj „zdarma“ 
nebo formulaci podobného významu, ačkoliv část spotřebitelů, kteří v propagované akci 
zakoupí kuchyně Gorenje, musí za spotřebiče vynaloţit další náklady, s výjimkou 
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nezbytných nákladů spojených s reakcí na nabídku, s převzetím výrobku nebo sluţby 
nebo jejich doručením. 

Provozovateli 11 TV production, s.r.o. pořádkovou pokutu ve výši 2000,- Kč ,neboť bez 
řádného odůvodnění nepodal na výzvu Rady vysvětlení, na základě jakého smluvního 
ujednání byly do programu Metropol TV zařazovány pořady Městská část Praha 6 a 
Městská část Praha 10 a o jakou část vysílání se v případě těchto pořadů jednalo. 

A dále uloţila dvě pokuty poskytovateli audiovizuální mediální sluţby na vyţádání, 
společnosti TOCCULIO s.r.o. po 1 000,- Kč za porušení § 7 odstavce 3 zákona č. 
132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel sluţby BOOMtv dostupné na internetové adrese 
www.boomtv.cz nepředloţil Radě zprávu o způsobu plnění povinností podle § 7 zákona 
č. 132/2010 Sb. za rok 2011 a dále pak tento poskytovatel porušil § 6 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 132/2010 Sb., neboť neumoţnil příjemcům sluţby snadný, přímý a trvalý 
přístup k informaci o tom, ţe orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních 
mediálních sluţeb na vyţádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 

 

Rada se dále seznámila s analýzou programu BBC provozovatele BBC Radiocom 
(Praha) s.r.o. ze dne 1. 3. 2013 a upozorňuje jej na porušení podmínek udělené licence, 
k němuţ došlo nezařazováním programových bloků dodávaných Českým rozhlasem do 
vysílání stanice BBC dne 1. 3. 2013, a stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů 
ode dne doručení tohoto upozornění. 

 

 

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada udělila provozovateli Rádio Dobrý den, spol. s r. o. se sídlem Papírová 537, 460 
01 Liberec-Nové Město, identifikační číslo 60279001, podle ustanovení § 21 odst. 1 
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených 
v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM (licence 
udělena rozhodnutím Rady sp. zn. 2006/1019/zab/KAL ze dne 26. 3. 2008) spočívající 
ve změně programového schématu a v úpravě počtu zpravodajských vstupů-  Rada se 
seznámila s opakovanou stíţností (č.j. 1903/2013) posluchače na pořad „Válka růţí“, 
který je pravidelně vysílán na programu Hitrádio Orion ; Rada se seznámila se stíţností 
(č.j. 2043/2013) posluchače na pořad „Názory a argumenty“, který byl odvysílán dne 18. 
února 2013 od 18:10 hodin na programu ČRo 6 a s jeho analýzou a shledala, ţe pořad 
byl odvysílán v souladu se zákonem č. 231/2001 ; Rada se seznámila s podnětem (č.j. 
1997/2013) posluchače ohledně zrušení pořadu Zeměţluč na Českém rozhlasu ; Rada 
se seznámila se se stíţností (č.j. 1850/2013) posluchače na způsob, jakým byla dne 12. 
února 2013 ve vysílání programu FREKVENCE 1 komentována abdikace papeţe 
Benedikta XVI. ze strany moderátora (Ruda z Ostravy) ; Rada se seznámila se stíţností 
(č.j. 1660/2013) posluchačky na epizodu ze série „Minutová hra“, která byla odvysílána 
dne 8. února 2013 od 9:15 hodin na programu ČRo 2 – Praha ; Rada se seznámila se 
stíţností (č.j. 1651/2013) posluchače na blíţe nespecifikovaný pořad, který byl 
odvysílán dne 31. prosince 2012 na programu ČRo 2 – Praha ; Rada se seznámila s 
obecnou stíţností (č.j. 1726/2013) posluchače na nesprávné uţívání českého jazyka 
moderátory veřejnoprávního média ; Rada se seznámila se stíţností (č.j. 2001/2013) 
posluchačky na plánované zrušení programu Rádio Česko ; Rada se seznámila se 
stíţností (č.j. 1998/2013) posluchače na plánované zrušení programu Rádio Česko ; 
Rada se seznámila se stíţností (č.j. 2036/2013) posluchače na omezení vysílání 
programu ČRo 2 – Praha ; Rada se seznámila se stíţností (č.j. 2098/2013) posluchače 
na plánované zrušení programu Rádio Česko, ČRo 6 a ČRo Leonardo (A14); Rada se 
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seznámila se stíţností (č.j. 2103/2013) posluchače na plánované zrušení programu 
ČRo Leonardo ; Rada se seznámila se stíţností (č.j. 2104/2013) posluchače na 
plánované zrušení programu ČRo Leonardo ; Rada se seznámila se stíţností (č.j. 
2201/2013) posluchače na plánované zrušení programu Rádio Česko ; Rada se 
seznámila se stíţností (č.j. 1410/2013) posluchačky na pořad „Dámský klub“, který byl 
odvysílán dne 30. ledna 2013 od 10:00 do 12:00 hodin na programu FREKVENCE 1 a s 
jeho analýzou a dopěla k závěru, ţe pořad byl odvysílán v souladu se zákonem č. 
231/2001 Sb.  

-  Rada se seznámila se stíţností (č.j. 2009/2013) posluchače na vysílání programu 
Hitrádio FM, který údajně porušuje licenční podmínky ; Rada se seznámila se stíţností 
(č.j. 1995/2013) posluchače na vysílání programu Hitrádio FM, který údajně porušuje 
licenční podmínky ; Rada se seznámila se stíţností (č.j. 1939/2013) posluchače na 
vysílání programu Hitrádio FM, který údajně porušuje licenční podmínky (A10). 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ţádá provozovatele Rádio Dobrý den, spol. s r.o., se sídlem Liberec 2, Papírová 537, 
PSČ 460 01, IČ: 602 79 001 o podání vysvětlení ve věci dodrţování licenčních 
podmínek a programového schématu ve vysílání programu Hitrádio FM ze dne 18. 
února 2013 a s ním spojeného moţného porušení zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v 
neplnění licenčních podmínek a nedodrţení programového schématu. Pro podání 
vysvětlení byla stanovena lhůta 15 dnů ode dne doručení této ţádosti o podání 
vysvětlení.  

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli JUKE 
BOX, spol. s r. o. (program RADIO ČAS-FM; 92,8 MHz Ostrava) dne 18. února 2013, 
DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o. (program Radio JIZERA 105,7 FM; 105,7 MHz 
Mladá Boleslav) dne 18. února 2013, EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; 90,5 
MHz České Budějovice) dne 18. února 2013, Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 
1; 102,5 MHz Praha) 18. února 2013, Gama media s.r.o. (program Gama Rádio; 89,7 
MHz Chomutov) dne 18. února 2013, MAX LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO; 
102,9 MHz Praha) dne 18. února 2013 a BROADCAST MEDIA, s.r.o. (Radio Beat; 
101,2 MHz České Budějovice) dne 18. února 2013 

-  Rada vyţádá od provozovatele vysílání, JUKE BOX, spol. s r.o., informace o 
zadavateli reklamy na doplňky stravy M. J. Beta, která byla odvysílána dne 18. února 
2013 v 8:30:24 hodin, 11:27:08 hodin a 13:57:18 hodin na programu RADIO ČAS - FM 
(92,8 MHz Ostrava) 

-  Rada se seznámila s analýzou programu BBC provozovatel BBC Radiocom (Praha) 
s.r.o. ze dne 1. 3. 2013. 

-  Rada podle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje 
provozovatele BBC Radiocom (Praha) s. r. o. se sídlem Dlouhá 16/705, 110 00 Praha-
Staré Město, identifikační číslo 25616803, na porušení podmínek udělené licence, k 
němuţ došlo nezařazováním programových bloků dodávaných Českým rozhlasem do 
vysílání stanice BBC dne 1. 3. 2013, a stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů 
ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 
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 NATURVITA, a.s., IČ 262 37 024, Veselá 227, 763 
15 Slušovice, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním reklamy na doplněk stravy 
Vitamín D3, která byla odvysílána dne 26. října 2012 v 8:44:03 hodin, 9:00:37 hodin a 
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10:46:41 hodin na programu RADIO ČAS - FM (92,8 MHz Ostrava), se mohl dopustit 
porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, dle kterého reklama na 
doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný, text 
"doplněk stravy". 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 
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 Vitabalans CZ, s.r.o., IČ 26292505, Na Sádce 446/2, 
149 00 Praha 4, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním reklamy na doplněk stravy 
Arthro Balance, která byla odvysílána dne 13. listopadu 2012 v 6:54:53 hodin a 7:51:43 
hodin na programu FREKVENCE 1 (Plzeň 104,1 MHz), se mohl dopustit porušení § 5d 
odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, dle kterého reklama na doplněk 
stravy musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný, text "doplněk 
stravy". 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. ledna 2013, 
sp. zn. 9 A 191/2012 - 53-63, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 4.9.2012 sp. 
zn. 2011/405/zab/Gam, č.j. STR/3233/2012, kterým Rada udělila provozovateli Gama 
media, s.r.o. souhlas se změnou územního rozsahu vysílání, spočívající v přidělení 
kmitočtu Karlovy Vary - sídliště 107,9 MHz / 200 W. 

-  Rada se seznámila s informací o rozsudku Městského soudu v Praze čj. 10A 
170/2012-46 ze dne 23. 1. 2013, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 
2011/770/zab ze dne 26. 6. 2012. 

-  Rada souhlasila s podáním kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze 
čj. 10A 170/2012-46 ze dne 23. 1. 2013. 

-  Rada se seznámila s informací o dvou ţádostech advokáta Mgr. Ludvíka Kummera o 
poskytnutí informací. 

 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada se seznámila s vyjádřením Mgr. Mojmíra Náplavy, advokáta se sídlem Zelný trh 
1249, 686 01 Uherské Hradiště, v zastoupení provozovatelů regionálního televizního 
vysílání RTA JIŢNÍ MORAVA, a.s, RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o., RTA OSTRAVA, 
s.r.o. a RTA JIŢNÍ ČECHY, s.r.o. a RTA ZLÍN, s.r.o., doručeným dne 25. února 2012, 
č.j. 2191, ve věci odstranění technických překáţek a obnovení televizního vysílání. 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení ze dne 14. ledna 2013, č.j. 499, dle § 137 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., společnosti Regionální televize CZ s.r.o., provozovatele 
televizního vysílání prostřednictvím druţice, ve věci šíření televizního programu 
regionalnitelevize.cz na kanálu 37 z vysílače Plzeň – Košutka v rámci Regionální sítě 1. 

-  Rada zaregistrovala provozovateli fyzické osobě Ivo Brabec, bytem Boršov nad 
Vltavou, Tř. 5. Května 531, PSČ 373 82, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb., změnu v přihlášce k registraci převzatého vysílání prostřednictvím pozemních 
vysílačů sp. zn. 2012/89/sve/Bra ze dne 28. února 2012, spočívající ve změně 
územního rozsahu vysílání rozšířením o lokality dle individuálních oprávnění vydaných 
Českým telekomunikačním úřadem č. 194237/PT Plzeň Košutka, č. 194238/PT Příbram 
a č. 194938/PT Kamýk nad Vltavou, v rozsahu dle diagramu vyuţití rádiových kmitočtů 
č.j. ČTÚ-10 148/2013-613; dle podání č.j. 11739 doručeného dne 21. prosince 2012. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele fyzické osoby Ivo Brabce, bytem 
Boršov nad Vltavou, Tř. 5. Května 531, PSČ 373 82, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
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vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů sp. zn. 2012/89/sve/Bra ze dne 28. února 
2012, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní 
programy: regionalnitelevize.cz a ŠLÁGR TV; č.j. 11739 doručeného dne 21. prosince 
2012. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Nej TV a.s., IČ 28128338, sídlo: 
Praha 2, Francouzská 75/5, PSČ 120 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o 
změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů sp.zn. 2010/1307/zem/NEJ ze dne 21. prosince 
2010, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní 
programy: fanda, SMÍCHOV, Prima ZOOM, TV Pohoda, ŠÁGR TV, V 1, zahraniční 
televizní program: DAJTO; dle podání č.j. 139 doručeného dne 3. ledna 2013 a č.j. 2008 
doručeného dne 18. února 2008. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Kabelová televize Klášterec nad Ohří 
spol. s r.o., IČ 60277891, sídlo: Klášterec nad Ohří 1, Polní 683/0, PSČ 431 51, dle § 29 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů č.j.Rg/43/96 ze dne 28. června 
1996, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní 
programy: Prima ZOOM, SMÍCHOV, fanda, TV Pohoda, ŠÁGR TV; dle podání č.j. 1645 
doručeného dne 8. února 2013. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 
60193336, sídlo: Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, dle § 29 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/32/05 ze dne 26. července 2005, 
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní 
programy: Prima ZOOM, Telka, SMÍCHOV; dle podání č.j. 1843 doručeného dne 12. 
února 2013. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele PilsFree servis, s.r.o., IČ 29112478, 
sídlo: Plzeň 23, Tachovská 1373/41, PSČ 323 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů sp.zn. 2012/974/sve/PIL, ze dne 8. ledna 2013, 
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní 
programy:Prima 700M a SMÍCHOV; dle podání č.j. 1943 doručeného dne 15. února 
2013. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 23. ledna 2013, 
č.j. 6 As 43/2012 - 84, kterým byla v celém rozsahu zamítnuta kasační stíţnost 
provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 
22. května 2012, č.j. 6 A 162/2010 - 263, kterým byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí 
Rady ve věci ţádosti provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. o doplnění licenčních 
podmínek licence č. 012/94 o novou licenční podmínku č. 38 pro digitální vysílání. 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2013/874/had/GRE provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu reklamy na produkt GS CONDRO FORTE, odvysílané v premiéře 
dne 2. října 2012 od 9:22:40 hodin na programu Nova. 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2012/850/DRD/CET provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu pořadu Kajínek odvysílaného dne 14. října 2012 od 20:20 hodin na 
programu Nova. 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc listopad 2012. 

-  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 dne 5. března 2013 zahájit s 
provozovatelem CET 21 spol. s.r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, Kříţeneckého nám. 
1078/5, PSČ 152 00 správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 50 odst. 2 
zákona č. 231/2001 Sb., podle něhoţ čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým 
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šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné 
vysílací hodiny 12 minut, tj. 720 sekund. Ve vysílání programu NOVA dne 30. listopadu 
2012 v časovém úseku 01:00-02:00 hod. bylo odvysíláno 748 sekund reklamy a 
teleshoppingu, a byla tak o 28 sekund překročena přípustná délka času, který můţe být 
v jedné hodině vyhrazen reklamě a teleshoppingu. 

-  Rada dle § 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, v platném znění (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele televizního vysílání 
Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 271 68 425, sídlem Praha 1, Václavské 
nám. 831/21, PSČ 113 60 na porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle 
něhoţ čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání 
provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut, tj. 
720 sekund, kterého se dopustil tím, ţe ve vysílání programu CS Film dne 11. listopadu 
2012 v časovém úseku 17:00-18:00 hodin odvysílal 945 sekund reklamy, a tím o 3 min 
a 45s sekund (tj. 225s) překročil přípustnou délku času, který můţe být v jedné hodině 
vyhrazen reklamě a teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení 
tohoto upozornění. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 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 dne 5. března 2013 zahájit se šiřitelem reklamy, 
společností CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 
5, PSČ 152 00, správní řízení z moci úřední, neboť šířením reklamy fulltiltpoker.net, 
poprvé odvysílané v rámci licencovaných programů šiřitele - na programu Nova 
premiérově dne 13. listopadu 2012 od 1:10:27 hodin a na programu Nova Cinema 
premiérově dne 18. prosince 2012 od 22:40:51 hodin, se dopustil moţného porušení § 2 
odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama zboţí, sluţeb 
nebo jiných výkonů či hodnot, jejichţ prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s 
právními předpisy, neboť se v daném případě jedná o herní sluţbu, která je v přímém 
rozporu s § 1 odst. 9 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
která zakazuje propagaci reklamy a podpory prodeje loterií a jiných podobných her 
nepovolených nebo neoznámených podle tohoto zákona, neboť uvedená sluţba není 
povolená dle platných předpisů. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 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 dne 5. března 2013 zahájit se šiřitelem reklamy, 
společností FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Praha 8, Na Ţertvách 
24/132, správní řízení z moci úřední, neboť šířením reklamy fulltiltpoker.net, odvysílané 
na programu Prima family dne 10. listopadu 2012 od 23:56:21 hodin a na programu 
Prima COOL dne 20. listopadu 2012 od 21:44:20 hodin, se dopustil moţného porušení 
§ 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama zboţí, 
sluţeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichţ prodej, poskytování nebo šíření je v 
rozporu s právními předpisy, neboť se v daném případě jedná o herní sluţbu, která je v 
přímém rozporu s § 1 odst. 9 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, která zakazuje propagaci reklamy a podpory prodeje loterií a jiných podobných 
her nepovolených nebo neoznámených podle tohoto zákona, neboť uvedená sluţba 
není povolená dle platných předpisů. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 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 
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jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 5. března 2013 zahájit se šiřitelem reklamy, 
společností Stanice O, a.s., IČ: 265 09 911, se sídlem Praha 5 - Košíře, Vrchlického 
č.p.439/29, PSČ 150 00, správní řízení z moci úřední, neboť šířením reklamy 
fulltiltpoker.net, odvysílané na programu Óčko dne 20. listopadu 2012 od 23:17:20 hodin 
(repríza), se dopustil moţného porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., dle 
kterého se zakazuje reklama zboţí, sluţeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichţ prodej, 
poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy, neboť se v daném případě 
jedná o herní sluţbu, která je v přímém rozporu s § 1 odst. 9 zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, která zakazuje propagaci reklamy a podpory prodeje 
loterií a jiných podobných her nepovolených nebo neoznámených podle tohoto zákona, 
neboť uvedená sluţba není povolená dle platných předpisů. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 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 dne 5. března 2013 zahájit se šiřitelem reklamy, 
společností Chello Central Europe s.r.o., IČ: 271 12 501, se sídlem Karlín, Pobřeţní 
620/3, PSČ 186 00, správní řízení z moci úřední, neboť šířením reklamy fulltiltpoker.net, 
odvysílané na programu Spektrum dne 20. listopadu 2012 od 23:06:29 hodin (repríza), 
se dopustil moţného porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého 
se zakazuje reklama zboţí, sluţeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichţ prodej, 
poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy, neboť se v daném případě 
jedná o herní sluţbu, která je v přímém rozporu s § 1 odst. 9 zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, která zakazuje propagaci reklamy a podpory prodeje 
loterií a jiných podobných her nepovolených nebo neoznámených podle tohoto zákona, 
neboť uvedená sluţba není povolená dle platných předpisů. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 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 dne 5. března 2013 zahájit se zadavatelem 
reklamy, Biopol GN s.r.o., IČ: 262 14 768, sídlem: Korunní 129, Praha 3, 130 00, 
správní řízení z moci úřední, neboť zadáním obchodního sdělení v rámci teleshoppingu 
Nedělní receptář extra, odvysílaného dne 11. listopadu 2012 od 12:44:08 hodin na 
programu Prima family, se mohl dopustit porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 
40/1995 Sb., neboť v předmětném obchodním sdělení dochází k deklarování moţného 
preventivního a léčivého účinku doplňku stravy Barny´s Kolostrum, jelikoţ v obchodním 
sdělení je v souvislosti s uţíváním Barny´s Kolostrum prezentována ochrana před viry a 
bakteriemi a taktéţ je prezentována moţnost snazšího vypořádání s nemocí, coţ lze 
interpretovat jakoţto snazší vyléčení, čímţ je přípravku přisuzována podpůrná léčebná 
vlastnost. 

-  Rada se seznámila s materiálem vyhodnocujícím zpřístupňování televizního vysílání 
osobám se sluchovým a zrakovým postiţením v roce 2012.  

-  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 ČESKÁ 
TELEVIZE, IČ 00027383, se sídlem Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4 – Kavčí Hory, 
správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se mohl dopustit tím, ţe v roce 2012 na programu ČT sport neopatřil alespoň 70 
% vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým 
postiţením a alespoň 2 % vysílaných pořadů nevyrobil v českém znakovém jazyce nebo 
simultánně netlumočil do českého znakového jazyka pro osoby se sluchovým 
postiţením, jelikoţ v roce 2012 na programu ČT sport opatřil skrytými nebo otevřenými 
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titulky pro osoby se sluchovým postiţením pouze 7 % pořadů a 1,5 % pořadů vyrobil v 
českém znakovém jazyce nebo simultánně tlumočil do českého znakového jazyka pro 
osoby se sluchovým postiţením. 

-  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 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ţádá provozovatele Chello Central Europe s.r.o., se sídlem 
Pobřeţní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 28437322, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu neposkytl údaje o zpřístupňování vysílání programů ROMANTICA ROMANIA, 
MEGAMAX ROMANIA a MGM CHANEL osobám se sluchovým a zrakovým postiţením, 
kdyţ licence opravňující k vysílání těchto programů zakotvují, ţe provozovatel v jejich 
vysílání bude plnit podmínky dle § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. Rada ţádá o 
podání vysvětlení do 30 dnů ode dne obdrţení této výzvy.  

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání audiopopisů na programech ČT1, ČT2, ČT24 
a ČT sport provozovatele Česká televize v období 5. – 18. listopadu 2012 (s výjimkou 
programů ČT1 a ČT2 ve dnech 10., 14. a 16. listopadu 2012), na programech NOVA, 
Nova Cinema a Fanda provozovatele CET 21 spol. s r.o. v období 19. listopadu – 2. 
prosince 2012, na programech Prima family, Prima COOL a Prima love provozovatele 
FTV Prima, spol. s r.o. v období 3.–16. prosince 2012 (s výjimkou programu Prima love 
dne 4. prosince 2012), na programu Televize Barrandov provozovatele Barrandov 
Televizní Studio a.s. v období 18.–30. prosince 2012, na programu Pětka provozovatele 
Metropol TV, spol. s r. o. v období 18.–30. prosince 2012 a na programu TV Pohoda 
provozovatele TP Pohoda s.r.o. v období 31. prosince 2012 – 13. ledna 2013, a 
konstatovala, ţe analyzované vysílání neobsahovalo ţádné audiopopisy. 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období od 12. února 2013 do 25. února 2013: Barrandov Televizní Studio 
a.s./Televize Barrandov - pořad Vtip za stovku odvysílaný dne 20. února 2013 od 20:00 
hodin; Česká televize/ČT1 - pořad Policajti z centra odvysílaný dne 21. února 2013 od 
20:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family - pořad Nikdo není dokonalý 
odvysílaný dne 24. února 2013 od 13:00 hodin; Česká televize/ČT1 a ČT24 - týkající se 
situace v obci Tavíkovice; Walmark, a.s./LIPOXAL EXTREME; Česká televize/iVysílání 
- údajně neoznačený reklamní spot; Česká televize/ČT1 - pořad Taxík; Česká 
televize/ČT1 a ČT24 - pořady Otázky Václava Moravce a Máte slovo; Seznam.cz, 
a.s./Stream.cz - upoutávka na erotickou relaci na téma orální sex; Česká televize/ČT1 a 
ČT24 - pořad Otázky Václava Moravce odvysílaný 10. února 2012 od 12:00 hodin; 
Česká televize/ČT1 a ČT24 – tendenční ideologické zaměření v neprospěch ČSSD; 
Česká televize/nespecifikovaný program - údajné zatajení podstatných informací 
poskytnutých vedení České televize a jejím pracovníkům Václavu Moravcovi a Martinu 
Veselovskému; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family – reportáţ RRTV udělila TV Prima 
upozornění pro porušení zákona odvysílaná v rámci pořadu Zprávy FTV Prima dne 14. 
2. 2012 od 18:55 hodin; Česká televize/nespecifikovaný program - nedostupnost 
audiopopisů; Neznámý zadavatel/Davidoff The Game; Česká televize/ČT1 a ČT24 - 
pořad Otázky Václava Moravce odvysílaný dne 17. února 2013 od 12:00 hodin; Česká 
televize/ČT24 – hudebního podkres při čtení otázek moderátorem pořadu Hydepark; 
FTV Prima, spol. s r.o./Prima family – pořad Pirátské zprávy odvysílaný dne 14. února 
2013 od 18:57 hodin; CET 21 spol. s r. o./Nova – reportáţe s názvem Smrtící exploze: 
pomsta? odvysílané v rámci pořadu Televizní noviny dne 18. února 2013 od 19:30 
hodin a 18. února 2013 od 19:30 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima family – pořad 
Show Jana Krause odvysílaný dne 15. února 2013 od 22:12 hodin; Česká televize/ČT1 
a ČT24 – reportáţ „Vlna přepadení pošt“ odvysílaná dne 14. února 2013 v rámci pořadu 
Události od 19:30 hodin; Česká televize/ČT1 – reakce na odpověď Rady týkající se 
otázky na prezidentské kandidáty, zda by do vlády pustili KSČM.  

-  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 
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dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje 
provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Praha 5, 
Kříţeneckého náměstí 322/5, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. i) 
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Vtip za stovku dne 20. února 2013 
od 20:00 hodin na programu Televize Barrandov, který obsahoval vtip: Je cikán v 
autoškole a říká mu komisař, ţe mu teďka bude řikat dopravní značky. Tak projedou 
jednu značku a cigán, teda komisař, se ptá: „Co tohle byla za značku?“ a cigán odpoví: 
„Hliníková, mám se pro ní vrátit?“ se dopustil porušení povinnosti nezařazovat do 
programů pořady, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se etnických, 
náboţenských nebo rasových menšin. Daný vtip čerpá ze stereotypního předsudku o 
nízké mentální úrovni Romů, kteří však mají dobrý přehled o tom, co se dá ukrást. V 
konkrétním případě vtip naznačuje neschopnost Romů pochopit význam dopravního 
značení, jehoţ jediným účelem je pro ně jeho zpeněţení ve sběrně kovů. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.  

-  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 Praha 5, 
Kříţeneckého náměstí 322/5, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Vtip za stovku dne 20. února 2013 
od 20:00 hodin na programu Televize Barrandov, který obsahoval vtip: Chlap se 
rozhodne, ţe se tyjo nechá na deset let zmrazit do banky. Tak se nechá zmrazit a po 
deseti letech prostě vyleze ven a rozhodne se, ţe půjde s kámošema na pivo. No tak de 
a říká: „Tak co je novýho za těch deset let?“ „No nic, jenom se tyjo uzákonil lov cikánů, 
takţe můţeme jít na posed a můţem si jít zastřílet.“ Tak jdou na posed, vytáhnou flinty 
a teď vidí tyjo, jak se tam jeden cikán přehrabuje v popelnici. Zamíří, zastřelí, cikán 
padne mrtvej k zemi. Přijde si pro trofej a teď mu pan policista říká: „No prosimvás 
pane, to je za deset tisíc.“ A on říká: „Jakto? Dyť je to uzákoněný jako legální.“ „Nojo, 
ale u krmítka jsou chráněný.“, se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby vysílané 
pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodu příslušnosti k národnostní nebo etnické 
menšině. V daném vtipu je jednání zcela popírající základní lidská práva cynicky líčeno 
jako normální, ospravedlnitelné či dokonce pokrokové a lze se tedy domnívat, ţe 
vypravěčka dané jednání implicitně podporuje. Vtip nelze povaţovat za humornou 
reflexi zakořeněného rasismu, protoţe nemá formu satiry, zcela v něm absentuje 
výsměch danému jednání, jeho karikování či ironizování. Vtip tak poniţuje určitou 
etnickou menšinu na úroveň zvířat nebo ještě níţe (zvířatům neslouţí popelnice jako 
krmítka) a nepřímo schválila genocidní jednání. Můţe tak podněcovat k nenávisti z 
důvodu příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 7 dnů od doručení upozornění.  

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast rozhlasového a televizního vysílání dle § 5 písm. 
a) a g) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ţádá 
provozovatele televizního vysílání Česká televize, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, 
IČ 00027383, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, k vysílání pořadu Události v regionech (Brno) vysílaného na jihomoravském 
vysílacím okruhu programu ČT1 dne 18. ledna 2013 v 18:00 hodin, resp. reportáţe 
Tahanice o tavíkovickou radnici jsou u konce, která byla součástí uvedeného pořadu, 
konkrétně k tomu, na základě čeho v reportáţi uvedl do souvislosti podmíněný trest pro 
jednoho z tavíkovických obyvatel s vytlučením oken bývalého starosty, a k tomu, jestli v 
reportáţi pouţité vysvětlení příčin nezvané vandalské návštěvy některých sousedů u 
bývalého starosty z pohledu starostky Tavíkovic vyjadřovalo jen její osobní pohled na 
věc, nebo bylo objektivním vysvětlením těchto příčin. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 20 dnů od doručení ţádosti. 

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
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provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 
regulaci reklamy) ţádá společnost Walmark, a.s., IČO: 00536016, se sídlem Třinec, 
Oldřichovice 44, PSČ 739 61, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, k obsahu stíţnosti ve věci obchodního sdělení na přípravek LIPOXAL 
EXTREME (která je součástí této ţádosti), odvysílaného v premiéře dne 25. 12. 2012 
od 6:15:21 hodin na programu National Geographic Channel. Rada stanovuje lhůtu k 
podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast rozhlasového a televizního vysílání dle § 5 písm. a) 
a g) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ţádá 
provozovatele televizního vysílání Česká televize, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ 
00027383, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
na základě jakých podkladů v pořadu Události, vysílaném dne 14. února 2013 od 19:00 
hodin na programu ČT1 a ČT24, resp. v moderátorském uvedení  reportáţe Vlna 
přepadených pošt, uvedl do souvislosti zvýšený počet přepadení pošt s amnestií 
prezidenta republiky. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dnů od doručení 
ţádosti.  

-  Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 60 odst. 3 písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném 
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, v platném znění (dálen jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala toto rozhod- 
nutí : Rada ukládá podle § 60 odst. 3 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, provozovateli, CET 21 spol. s r.o., 
se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, pokutu ve výši 150 000,- 
Kč, pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které 
stanovuje povinnost nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a 
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých. Provozovatel se porušení zákonné povinnosti dopustil odvysíláním pořadu 
Kriminálka Miami VIII dne 18. září 2012 v 17:30 hodin na programu NOVA, který ohrozil 
psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, ţe uvedený pořad, který byl 
vysílán v úseku od 6:00 hodin do 22:00 hodin, kdy mohou být u obrazovky děti, 
obsahoval naturalistické explicitní záběry obětí násilí a zvláštního zacházení s nimi, 
pocházející z kriminalistického vyšetřování a vymykající se svým charakterem situacím, 
jejichţ sledování neprofesionály je obecně akceptováno, které byly vytrţené z kontextu 
tím, ţe divákům byl prezentován jen statický výsledek násilí odtrţený od zrůdného 
průběhu násilí a utrpení obětí. Záběry proto mohly způsobit zejména dětským divákům 
psychický otřes, a zejména u dětí nízkého věku přispět ke sníţení jejich citlivosti při 
vnímání násilí, negativně ovlivnit jejich psychiku nebo povzbudit jejich vlastní agresi. 
Navíc jde o pro dětského a mladistvého diváka poměrně aktuální téma šikany ze strany 
spoluţáků a odplaty za tuto šikanu, přičemţ tato odplata a odsouzení její brutálnosti 
není zejména pro dětského diváka dobře rozlišitelné a tento můţe získat z chování 
vraţedkyně nesprávný pocit, ţe odplatou za šikanu je pouţití ještě větší míry 
drastického násilí. Za závadné byly označeny scény objevení a zkoumání mrtvoly 
nabodnuté na kůl (čas od začátku záznamu 03:27 a 06:12) a vyšetření mrtvého muţe 
patologem pomocí sundání koţní tkáně (čas od začátku záznamu 34:34). Pokuta je 
splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754- 
19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2012765. 
Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000,- 
Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 
50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní 
symbol 2012765. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne 
doručení tohoto rozhodnutí.  

-  Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 60 odst. 3 písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném 
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
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správního řádu, v platném znění (dálen jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala toto rozhod- 
nutí: Rada ukládá podle § 60 odst. 3 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění provozovateli, CET 21 spol. s r.o., 
se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, pokutu ve výši 20 000,-
Kč, pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které 
stanovuje povinnost nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a 
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých. Provozovatel se porušení zákonné povinnosti dopustil odvysíláním 
upoutávky na pořady "Konkurz pro Playboy", "ATP Masters 1000: Cincinnati" a 
"Netopýři: chuť krve" dne 13. srpna 2012 v 19:34 hodin na programu fanda, ve kterých 
protagonistky upoutávaného pořadu ve spodním prádle popisují své sexuální zkušenosti 
a představy (oblíbené sexuální polohy: "Zezadu", "Kdyţ mě plácá a tahá za vlasy" a sex 
ve třech: "Jednou jsem to dělala ve třech s další dívkou a klukem a bylo to váţně něco 
úţasnýho"). Upoutávka můţe ohrozit zejména psychický a mravní vývoj dětí, jelikoţ 
působí návodným dojmem a můţe vést k předčasnému probuzení zájmu o sexuální 
oblast. Upoutávka navíc jasně specifikovala, kdy je moţné prezentované scény 
zhlédnout v daleko větším rozsahu, coţ její nebezpečnost zvyšuje, jelikoţ můţe 
motivovat mladistvé ke sledování pořadů v nočních hodinách. Pokuta je splatná ve lhůtě 
30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754- 19223001/0710, vedený 
u České národní banky, variabilní symbol 2012697. Účastníkovi řízení se ukládá 
povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-
19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2012697. Náhrada 
nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

-  Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 60 odst. 1 písm. l) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném 
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, v platném znění (dálen jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala toto rozhod- 
nutí: Rada ukládá podle § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění provozovateli, CET 21 spol. s r.o., 
se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, pokutu ve výši 50 000,- 
Kč, pro porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
provozovatel dopustil tím, ţe dne 4. července 2012 od 20:17:56 hodin na programu 
Nova premiérově a dále v 59 reprízách na témţe programu do 31.8 2012 (včetně), dle 
přiloţeného seznamu, odvysílal obchodní sdělení Fa MEN XTREME POLAR, uvedené 
jako "sponzor pořadu", které nabízí kosmetické výrobky Fa MEN XTREME POLAR. 
Obsahuje přímé oslovení diváků „Chcete se zchladit?“, které je samo o sobě pobídkou 
ke koupi, a vyvolává obavu, ţe bez produktu budeme trpět vedrem („S Fa MEN 
XTREME POLAR s air condition efektem si uţijete léto s chladnou hlavou i za 
extrémních podmínek“). Celek tak vyvolává potřebu koupě. Vizuálně je nabídka 
doprovázena vyobrazením 4 produktů. Obchodní sdělení tedy obsahuje podporu 
prodeje a přímou nabídku, čímţ naplňuje definiční znaky reklamy. Na základě 
monitoringu obchodních sdělení v televizním vysílání bylo zjištěno, ţe odvysílání 
premiéry, ani ţádné z repríz ve vysílání nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo 
zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky odděleno od ostatních částí vysílání, 
jak to v případě reklam zákon vyţaduje. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne 
právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754- 19223001/0710, vedený u České 
národní banky, variabilní symbol 2012727. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost 
nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-
19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2012727. Náhrada 
nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

-  Rada jakoţto ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 
písm. a) a f) a v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o 
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provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 5. března 2013 toto 
rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, ukládá provozovateli, 
CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 
00, pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 
Sb., podle něhoţ čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním 
vysílání provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné vysílací hodiny 12 
minut. Ve vysílání programu Nova dne 10. července 2012 v časovém úseku od 01:00 
do 02:00 hodin bylo odvysíláno 793 sekund reklamy a teleshoppingu, a byla tak o 73 
sekund překročena přípustná délka času, který můţe být v jedné hodině vyhrazen 
reklamě a teleshoppingu. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, 
variabilní symbol 2012725. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních 
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000 
Kč podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 
520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, 
variabilní symbol 2012725. 

-  Rada jakoţto ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 
písm. a) a f) a v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. k) 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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 5. března 2013 toto 
rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 60 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, ukládá provozovateli, 
CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 
00, pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 
Sb., dle kterého oznámení o sponzorování programu nesmí být vysíláno v upoutávkách 
na pořad, v průběhu pořadu a bezprostředně před začátkem nebo po ukončení pořadu, 
kterého se dopustil tím, ţe odvysílal oznámení o sponzorování programu OKHP Oční 
klinika bezprostředně před začátkem hlavní večerní zpravodajské relace Televizní 
noviny dne 4. října 2012 od 19:29:33 hodin. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České 
národní banky, variabilní symbol 2012778. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do 
pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení 
paušální částkou 1 000 Kč podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 
odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České 
národní banky, variabilní symbol 2012778. 

-  Rada, jakoţto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 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 § 8a odst. 3 písm. d) a podle § 8a odst. 7 písm. b) 
zákona č. 40/1995 Sb., téhoţ zákona a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), rozhodla takto: Rada 
ukládá společnosti Creative Store s.r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, 
Chvalkovická 1269, PSČ 193 00, IČ: 49688715 pokutu ve výši 200 000,- Kč dle § 8a 
odst. 3 písm. d) a podle § 8a odst. 7 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., neboť 
zpracováním reklamy GORENJE - kuchyně a spotřebiče jedné značky, mutace 
odvysílané v premiéře 1. března 2012 v 9:20:15 hodin na programu O (Óčko) a ve 207 
reprízách v měsíci březnu 2012 na různých televizních programech (dle přiloţeného 
seznamu), a mutace odvysílané v premiéře 1. března 2012 v 11:40:19 hodin na 
programu Prima COOL a v 310 reprízách v měsíci březnu 2012 na různých televizních 
programech (dle přiloţeného seznamu), se dopustila porušení § 2 odst. 1 písm. c) 
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zákona 40/1995 Sb., protoţe zpracovala reklamu, která je nekalou obchodní praktikou 
podle zvláštního předpisu, resp. obě mutace reklamního spotu obsahovaly tvrzení „V 
prodejnách Kuchyně Gorenje v březnu neplatíte DPH. A navíc získáte spotřebiče 
zdarma.“, které uvádí u výrobku nebo sluţby slovo/nepravdivý údaj „zdarma“ nebo 
formulaci podobného významu, ačkoliv část spotřebitelů, kteří v propagované akci 
zakoupí kuchyně Gorenje, musí za spotřebiče vynaloţit další náklady, s výjimkou 
nezbytných nákladů spojených s reakcí na nabídku, s převzetím výrobku nebo sluţby 
nebo jejich doručením. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto 
rozhodnutí na účet 3754- 19223001/0710, variabilní symbol 2012792. V souladu s 
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uloţila Rada 
účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 
000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 
2012792. Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí. 

-  Rada, jakoţto ústřední správní úřad vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 
66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění 
(dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 5. března 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s 
provozovatelem Česká televize, sídlem Kavčí hory, 14070 Praha 4, IČ 00027383, 
správní řízení vedené pro moţné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke 
kterému došlo odvysíláním pořadu Události, komentáře, respektive moderované 
diskuse „Spor o církevní restituce“, dne 10. srpna 2012 od 22:00 hodin na programu ČT 
24, z důvodu absence předchozího typově shodného upozornění na porušení zákona 
dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada, jakoţto 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 vysílání Česká televize, sídlem Kavčí hory, 
14070 Praha 4, IČ 00027383, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
odvysíláním pořadu Události, komentáře, respektive moderované diskuse „Spor o 
církevní restituce“, dne 10. srpna 2012 od 22:00 hodin na programu ČT 24 se dopustil 
porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politickopublicistických pořadech 
bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti, konkrétně výraznou disproporcí jednání 
moderátora s účastníky diskuse (zatímco jedné straně sporu - Tomáši Halíkovi - 
umoţnil neodpovídat na kladené otázky a nekorigovaně obhajovat zákon o majetkovém 
vyrovnání státu s církvemi, druhé straně - Lence Procházkové - zaníceně, případně 
jízlivě oponoval, přičemţ si aţ agresivně vynucoval nárokované odpovědi na kladené 
otázky). V důsledku tohoto přístupu, který zcela postrádal nestrannost a neutralitu, 
moderátor diskuze nepůsobil jako nestranný a nezaujatý mediátor. Divák mohl být v 
tomto případě ovlivňován ve smyslu příklonu k podpoře zákona o majetkovém 
vyrovnání státu s církvemi. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
upozornění. 

-  Rada, jakoţto ústřední správní úřad vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 
66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění 
(dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 5. března 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s 
provozovatelem CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříţeneckého 
nám.1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení vedené pro moţné porušení § 31 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním pořadu Televizní noviny, 
respektive reportáţe s názvem Rodiče se bojí, aby peníze nerozdělily děti, odvysílané 
dne 18. srpna 2012 od 19:30 hodin na programu Nova, z důvodu absence předchozího 
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typově shodného upozornění na porušení zákona dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 
Sb. 

-  Rada, jakoţto 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 vysílání CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se 
sídlem Kříţeneckého nám.1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáţe s názvem 
Rodiče se bojí, aby peníze nerozdělily děti, dne 18. srpna od 19:30 hodin na programu 
Nova se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-
publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváţenosti a to konkrétně tím, 
ţe skutečnosti uvedené v reportáţi srovnával slovně i vizuálně se stavem před rokem 
1989, aniţ by existovala nějaká objektivní, zpravodajsky postiţitelná spojitost. Srovnání 
rekonstrukce školy v Mníšku pod Brdy s Akcemi Z, čili neplacenou pracovní činností 
obyvatel v době komunismu, je interpretací, subjektivním názorem a manipulativní 
praktikou, nikoli však objektivní informací zpravodajského charakteru. Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

-  Rada, jakoţto ústřední správní úřad vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 
66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění 
(dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 5. března 2013 toto usnesení: Rada zastavuje s 
provozovatelem CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříţeneckého 
nám.1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení vedené pro moţné porušení ustanovení § 
31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo odvysíláním pořadu Televizní 
noviny, respektive reportáţe s názvem Za léky si připlatíme, dne 21. června 2012 od 
19:30 hodin na programu Nova, a to z důvodu absence předchozího typově shodného 
upozornění na porušení zákona dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada, jakoţto 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 vysílání CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se 
sídlem Kříţeneckého nám.1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáţe o tom, ţe 
od července se bude nově platit za některé léky, které dříve byly bez doplatku, dne 21. 
června 2012 od 19:30 hodin na programu Nova, neboť příspěvek divákům poskytl 
pouze neúplnou a zavádějící informaci, jelikoţ zcela ignoroval fakt, ţe nově zavedený 
doplatek se týká pouze určitých balení léků, zpravidla menších, přičemţ větší balení 
léků budou ve valné většině případů i nadále hrazena ze zdravotního pojištění. V 
reportáţi bylo uvedeno, ţe nově jiţ nebudou hrazeny léky Zodac a Zyrtec, coţ byla 
informace nepravdivá. Větší balení jmenovaných léků, která jsou obvykle 
předepisována pacientům s chronickým onemocněním alergií, tzn. pravidelným 
uţivatelům, budou nadále zdravotními pojišťovnami proplácena. Tím, ţe reportáţ 
opomenula podstatnou a úzce související informaci o totoţných lécích pouze na 
předpis, došlo k hrubému informačnímu zkreslení, čím byly porušeny zásady objektivity 
a vyváţenosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

-  Rada, jakoţto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 odst. 1 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, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 
Sb.), vydala dne 5. března 2013 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se 
zpracovatelem obchodního sdělení, společností STUDIO MIRAGE, spol.s.r.o. IČ: 
60201703 se sídlem V Jirchářích 8, Praha 1, vedené pro moţné porušení § 5d odst. 3 
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zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního sdělení na 
přípravek GS, produkt Intensun soutěţ (mutace 1) premiérově vysílané dne 6.5.2008 v 
8:41:16 hodin na programu Prima televize, neboť se porušení zákona účastníkem 
neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení správního řízení.  

-  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, v 
platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 137 
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") 
vydala toto rozhodnutí: Rada ukládá společnosti 11 TV production, s.r.o., IČ 26459981, 
sídlem Tererova 2135/17, Praha 4, PSČ 149 00; pořádkovou pokutu ve výši 2000 ,- Kč 
,neboť bez řádného odůvodnění nepodala na výzvu Rady č.j. LOJ/138/2013 sp.zn.: 
2013/37/LOJ/11, doručenou dne 21. 1. 2013, vysvětlení, na základě jakého smluvního 
ujednání byly do programu Metropol TV zařazovány pořady Městská část Praha 6 a 
Městská část Praha 10 a o jakou část vysílání se v případě těchto pořadů jedná. Pokuta 
je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-
19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 201337.  

-  Rada se seznámila s podanými vysvětleními provozovatele vysílání Česká televize, 
IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, ohledně jeho postupu při zvaní 
hostů a sestavování struktury publika v pořadech Otázky Václava Moravce Speciál 
odvysílaných před krajskými a senátními volbami v roce 2012. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, jakým způsobem provozovatel 
uplatnil svou redakční odpovědnost v pořadu Politické spektrum – krajské volby, 
vysílaném dne 22. září 2012 od 22:05 hodin na programu ČT24 a v pořadu Politické 
spektrum – krajské volby, vysílaném dne 22. září 2012 od 22:31 hodin na programu 
ČT24 a jakým způsobem zajistil, aby divák prostřednictvím pořadu získal objektivní a 
vyváţené informace. 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele POLAR televize Ostrava, s. r. 
o. ze dne 5. února 2013, kterým reagoval na písemný přípis Rady ze dne 18. 12. 2012 
sp.zn.: 2013/36/POL, č.j.: LOJ/137/2013, kterým Rada ţádala podání vysvětlení, podle 
jakého klíče a kritérií byly zvány jednotlivé politické strany, resp. jejich konkrétně vybraní 
představitelé do pořadu Volební studio vysílaného na programu POLAR v období od 11. 
září do 11. října 2012. 

-  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 POLAR 
televize Ostrava, s.r.o., IČ 25859838, se sídlem Ostrava 9, Boleslavova č.p. 710/19, 
správní řízení z moci úřední pro moţné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Volební studio ve dnech od 11. září 2012 do 
11. října 2012 na programu Polar , se mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve 
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváţenosti, zejména aby nebyla v celku vysílaného programu jednostranně 
zvýhodňována ţádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory 
jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v 
politickém a společenském ţivotě. Ve vysílání pořadu Volební studio mohlo dojít ke 
zvýhodnění některých politických stran a hnutí oproti ostatním politickým subjektům v 
důsledku nekoncepčního a netransparentního výběru jednotlivých kandidátů, kteří 
dostali v pořadu prostor k prezentaci. Jako primární zdroje pro výběr zástupců 
jednotlivých politických stran a hnutí byly uvedeny: anketa zvěřejněná na webových 
stránkách provozovatele, výsledky voleb z roku 2008 a průzkumem STEM z 19. 6. 
2012, není však zřejmé, jakým způsobem provozovatel s těmito zdroji pracoval, jak je 
vyhodnotil a jaký vliv měly na výběr jednotlivých kandidátů do pořadu a rovněţ na 
pořadí, v němţ byli pozváni.  
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-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení MUDr. Romany Gübelové k obsahu pořadu 
Ochrana zdraví, který byl odvysílán v premiéře dne 22. října 2012 od 16:00:50 hodin na 
programu ČT1.  

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 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 dne 5. března 2013 zahájit se zadavatelem 
obchodního sdělení INTERPHARMA PRAHA, a.s. IČ: 44265409, sídlem: Komořanská 
955,143 10 Praha 4, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním reklamy ve smyslu § 
1 odst. 2 a dle § 1 odst. 8 zákona č. 40/1995 Sb., na produkt Regrapex-R, která je 
deklarována jakoţto označení sponzora informující o sponzorování pořadu Ochrana 
zdraví, která byla odvysílána dne 22. října 2012 od 16:00:50 hodin na programu ČT1, se 
dopustil moţného porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se 
zakazuje uvádět v omyl přisuzováním léčebných či preventivních účinků potravině, 
čehoţ se mohl dopustit tím, ţe v pořadu bezprostředně navazujícím po obchodním 
sdělení dochází ze strany MUDr. Romany Gübelové k osvětlení příčin 
kardiovaskulárních onemocnění a následnému doporučení moţné prevence, kdy 
zmiňuje, ţe je „moţno sáhnout i k některým potravinovým doplňkům, konkrétně 
flavonoidům, u kterých byl prokázán efekt na sníţení hladiny cholesterolu v krvi a mají 
antioxidační vlastnosti.“ Dále pak je doporučován extrakt z červených hroznů s 
obsahem resveratrolu, coţ je sloţka obsaţená v přípravku Regrapex-R, prezentovaném 
v rámci obchodního sdělení - označení sponzora, který je součástí pořadu, jak na jeho 
začátku, tak jeho konci. Tímto jednáním dochází ke kontextovému zdůrazňování 
léčebných a preventivních účinků potraviny Regrapex-R. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovale Stanice O, a.s., IČ 
26509911, sídlem Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5, k obsahu stíţností na pořad 
Music Game.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24. ledna 2013, 
č.j. 10 A 166/2012, kterým byla zamítnuta ţaloba provozovatele CET 21 spol. s r. o. 
proti správnímu rozhodnutí Rady sp. zn. 2012/250/LOJ/CET č.j. : LOJ/2836/2012, jímţ 
byla provozovateli CET 21 spol. s r. o. uloţena sankce ve výši 100 000,- Kč, pro 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které stanovuje 
povinnost nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které 
by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Provozovatel 
se porušení zákonné povinnosti dopustil odvysíláním pořadu Hranice (2) dne 6. 
prosince 2011 v 16.10 hodin na programu NOVA Cinema, který obsahoval naturalistické 
záběry násilí.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24. ledna 2013, 
č.j. 10 A165/2012, jímţ byla zamítnuta ţaloba provozovatele CET 21 spol. s r. o. na 
zrušení správního rozhodnutí Rady sp. zn.: 2012/165/LOJ/CET, č.j. LOJ/2832/2012, 
kterým byla provozovateli CET 21 spol. s r. o. uloţena sankce ve výši 150 000 ,- Kč, pro 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které stanovuje 
povinnost nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které 
by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Provozovatel 
se porušení zákonné povinnosti dopustil odvysíláním pořadu Kriminálka New York IV 
(15) dne 2. února 2012 v 17:35 hodin na programu NOVA, který obsahuje naturalistické 
explicitní záběry obětí násilí a zvláštního zacházení s nimi, pocházející z 
kriminalistického vyšetřování a vymykající se svým charakterem situacím, jejichţ 
sledování neprofesionály je obecně akceptováno, které byly vytrţené z kontextu tím,ţe 
divákům byl prezentován jen statický výsledek násilí odtrţený od zrůdného průběhu 
násilí a utrpení obětí.  

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele AIDEM a.s., IČ 27695964, sídlem 
Zengrova 2693/2, Brno 15, PSČ 61500, na upozornění č.j. DRD/734/2013, jímţ byl 
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provozovatel Radou upozorněn na porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 
odvysíláním pořadu Vlna z Brna dne 16. října 2012 od 10:00 hodin na programu Brno 
TV, který nebyl po přerušení reklamou zřetelně označen jako pořad obsahující umístění 
produktu. 

-  Rada se seznámila se stanovisky Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ministerstva 
zdravotnictví ČR ve věci posouzení charakteru přípravku Prostenal PERFECT 
COMPLEX. 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení společnosti Walmark, a.s., IČO: 00536016, 
se sídlem Třinec, Oldřichovice 44, PSČ 739 61 ve věci obsahu obchodního sdělení na 
přípravek Prostenal, odvysílaného v premiéře dne 8. 10. 2012 od 19:54:56 hodin na 
programu Prima Cool. 

-  Rada se seznámila s informací Státní zemedělské a potravinářské inspekce týkající 
se podnětu Rady ve věci prezentace výrobku Zelená káva Coffee Slender. 

-  Rada se seznámila se stanoviskem Státní zemedělské a potravinářské inspekce ve 
věci posouzení přípravku Prosvent. 

-  Rada se seznámila s vyjádřením České národní banky k postoupenému podání ve 
věci sluţby nabízené v rámci obchodního sdělení www.revolucni-prijem.cz, jejímţ 
provozovatelem je společnost Finnet CZ,s.r.o., IČ 28814932, sídlem Hradec Králové, 
Akademika Heyrovského 1178/6, PSČ 500 03. 

 

AVMSnV 

 

-  Rada, jakoţto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 
odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně některých 
zákonů (dále jen "zákon č. 132/2010 Sb.") a dle ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 5. března 2013 
toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb. 
uloţila poskytovateli, TOCCULIO s.r.o., IČ 27607941, sídlem Praha 4, U Habrovky 
247/11, PSČ 140 00, pokutu ve výši 1 000,- Kč za porušení ustanovení § 6 odst. 1 
písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustil tím, ţe jako poskytovatel sluţby 
BOOMtv dostupné na internetové adrese www.boomtv.cz neumoţnil příjemcům sluţby 
snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, ţe orgánem dohledu nad 
poskytováním audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání je Rada pro rozhlasové a 
televizní vysílání. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní 
symbol 2012818. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode 
dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč podle 
ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 
na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 
2012818. 

-  Rada, jakoţto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 
odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. e) zákona č. 
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně některých 
zákonů (dále jen "zákon č. 132/2010 Sb.") a dle ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 5. března 2013 
toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. e) zákona č. 132/2010 Sb. 
uloţila poskytovateli, TOCCULIO s.r.o., IČ 27607941, sídlem Praha 4, U Habrovky 
247/11, PSČ 140 00, pokutu ve výši 1 000,-Kč za porušení ustanovení § 7 odst. 3 
zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustil tím, ţe jako poskytovatel sluţby BOOMtv 
dostupné na internetové adrese www.boomtv.cz nepředloţil Radě zprávu o způsobu 
plnění povinností podle odstavce 1 nebo 2 § 7 zákona č. 132/2010 Sb. za rok 2011. 
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet 
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č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2012819. 
Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč podle ustanovení § 79 
odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-
19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2012819. 

 

 

V Praze dne 7. 3. 2013 

Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: info@rrtv.cz 

274 813 830 

 

 


