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Tisková zpráva z 5. zasedání 2018, konaného dne 6. 3. 2018  

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 5. zasedání 
projednala 48 bodů programu. Vyhodnotila 47 stížností diváků a posluchačů, vydala 
dvě upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení dvou správních řízení.  
Rada udělila tři licence, a to společnosti MTV NETWORKS s.r.o. k provozování 
televizního vysílání programu Nickelodeon šířeného prostřednictvím družice, 
společnosti Stanice O, a.s., k provozování televizního vysílání programů Óčko STAR a 
Óčko Expres prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.  
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 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.“), a ustanovením § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), 
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, 
se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn radio 
(licence č.j. Ru/130/98) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající 
ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu 
tohoto rozhodnutí.  

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 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.“), a ustanovením § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), 
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, 
se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn North 
Music (licence č.j. Ru/102/01) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení 
licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří 
přílohu tohoto rozhodnutí.  

-  Rada vydává podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, opravné 
rozhodnutí ve věci udělení předchozího souhlasu společnosti AZ Media se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 zákona 
č. 231/2001 Sb., sp.zn. 2018/64/blu tak, že výrok rozhodnutí správně zní takto: Rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání uděluje společnosti AZ Media a.s., IČ 25648837, se sídlem 
Palackého třída 908/119, Královo Pole, 612 00 Brno, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu 12 ks 
akcií s pořadovými čísly 27 až 38 ve vlastnictví Mgr. Ing. Jana Vavřiny a 13 ks akcií s 
pořadovými čísly 65 až 77 ve vlastnictví JUDr. Miroslava Kyprého na Petru Volfovou, 
neboť tato požadovaná změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného 
slyšení. Rada dále podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
opravuje písemné vyhotovení rozhodnutí Rady č.j. RRTV/6055/2018-blu ze dne 6. února 
2018 tak, že chybný výrok předmětného rozhodnutí je nahrazen výše uvedeným 
opraveným výrokem.  
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-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, v platném znění, vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti 
RTV Cheb, s.r.o., IČ: 182 33 651, se sídlem Dlouhá 42/10, PSČ 350 02 Cheb, souhlas 
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání programu RÁDIO EGRENSIS (licence č.j. Ru/118/01 ze dne 22.5.2001) dle § 21 
odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v přejímání programu Rádio BLANÍK (licence 
č.j. Ru/32/99) provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s., včetně identifikace přejímaného 
programu. 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Radio Orlicko, provozovatele ORLICKO 
Media, s.r.o. z pondělí 29. 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 RADIO 
ZLÍN, spol. s r.o. (program Radio Zlín; Zlín 91,7 MHz) dne 21. února 2018, PS KŘÍDLA, 
s.r.o. (program Rádio PETROV; Jihlava-Bedřichov 98,0 MHz) dne 21. února 2018, 
EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; Liberec 88,1 MHz) dne 21. února 2018, 
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rock Radio; Karlovy Vary 99,7 MHz) dne 21. února 
2018, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program COUNTRY RADIO; Plzeň 
102,1 MHz) dne 21. února 2018, Rádio Pálava s.r.o. (program RÁDIO JIH; Brno-
Kohoutovice 105,1 MHz) dne 21. února 2018 a 4S PRODUCTION, a.s. (program 
EXPRES FM; Praha 90,3 MHz) dne 21. února 2018. 

-  Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/6342/2018-vac) na nevyváženost 
moderátorů programu ČRo Plus a s analýzou pořadu „Fenomén Miloš Zeman“. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada udělila společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Praha 4, 
Na strži 65/1702, PSČ 140 62, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) 
programu: Nickelodeon; základní programová specifikace: Dětský televizní program 
zaměřený na americké animované a hrané seriály; výčet států, na jejichž území má být 
vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika, 
Bulharsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Turecko; 
hlavní jazyk vysílání: angličtina; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, ze 
dne 13. února 2018, č.j.: RRTV/6347/2018-vac a doplnění žádosti ze dne 14. února 2018, 
č.j.: RRTV/6429/2018-vac.  

-  Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie, tj. Slovenské 
republiky, Bulharska, Estonska, Maďarska, Rumunska a Slovinska, na jejichž území bude 
televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o udělení licence společnosti MTV 
NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 140 62, k 
televiznímu vysílání programu Nickelodeon, šířeného prostřednictvím družice se základní 
programovou specifikací: Dětský televizní program zaměřený na americké animované a 
hrané seriály.  

-  Rada udělila společnosti Stanice O, a.s., IČ 265 09 911, se sídlem Karla Engliše 519/11, 
Smíchov, 150 00 Praha 5, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; 
označení (název) programu: Óčko STAR; základní programová specifikace: Hudební 
kanál; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: 
Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin 
denně identifikace přenosového systému: dálkový přístup - internet; informace o přístupu 
k vysílání: www.ocko.tv; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 12. února 2018 pod č.j. 
RRTV/6510/2018-vac. 
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-  Rada udělila společnosti Stanice O, a.s., IČ 265 09 911, se sídlem Karla Engliše 519/11, 
Smíchov, 150 00 Praha 5, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; 
označení (název) programu: Óčko Expres; základní programová specifikace: Hudební 
kanál; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: 
Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin 
denně; identifikace přenosového systému: dálkový přístup - internet; informace o přístupu 
k vysílání: www.ocko.tv; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 12. února 2018 pod č.j. 
RRTV/6512/2018-vac. 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele 
UPC Česká republika, s.r.o., IČO: 005 62 262, se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, 
PSČ 14000, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, č.j.: Rg/97/99, 
ze dne 5. října 1999, spočívající v rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní 
programy: Eurosport 3 HD, Eurosport 4 HD a Eurosport 5 HD, dle podání č.j.: 
RRTV/6666/2018-vra, doručeného dne 21. února 2018. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Modern Production s.r.o., 
IČ: 02168987, doručeným Radě dne 12. 2. 2018 pod č.j. RRTV/16275/2018-vac, 
spočívajícím v zahájení vysílání programu rtm plus, šířeným prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů, na základě rozhodnutí o udělení licence sp. zn. 
RRTV/2018/67/smu, č.j. RRTV/5242/ 2018-smu ze dne 23. 1. 2018, k 12. 2. 2018. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele, fyzické osoby, Jany Peterkové, 
IČ: 16893085, doručeným Radě dne 23. 2. 2018 pod č.j. RTV/6773/2018-vra, 
spočívajícím v zahájení vysílání programu TELEVIZE NATURA, šířeným prostřednictvím 
zvláštních přenosových systémů, na základě rozhodnutí o udělení licence sp. zn. 
RRTV/2017/1116/smu, č.j. RRTV/6165/2018-smu ze dne 6. 2. 2018, k 14. 2. 2018. 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizního vysílání doručenými 
od 12. února 2018 do 23. února 2018:TV Nova s.r.o. / Nova - 101 dalmatinů; Nutricia a. 
s. / Nutrilon; Seznam.cz a.s. / Stream.cz – pořad Skvěle v tělě; Johnson & Johnson / 
Olynth (HA); Patron ca / Alavis Triple Blend; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 a ČT24 – 168 
hodin, Newsroom ČT24, Otázky Václava Moravce, Reportéři ČT; ČESKÁ TELEVIZE / 
ČT1 – Události, příspěvek Škola bez učitelů; TP Pohoda s.r.o. / RELAX – Vědmy radí a 
Poznej svůj osud; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 a ČT24 – Otázky Václava Moravce; ČESKÁ 
TELEVIZE / ČT2 – Dobrodružství archeologie, díl Česká republika – Jedno velké 
naleziště; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Duel Jaromíra Soukupa; 
Česká televize / nespecifikovaný program – nedodržení nestrannosti při prezidentských 
volbách; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – Události komentáře, rozhovor s A. Babišem; TV 
Nova s.r.o. / Nova 2 – hlasitost reklamních bloků v seriálu Přátelé; Barrandov Televizní 
Studio a.s. / Televize Barrandov – Týden s prezidentem; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima 
– Polda; ČESKÁ TELEVIZE /www.ceskatelevize.cz – přenosy ZOH; Česká televize / ČT1 
– hlasitost obchodních sdělení před pořadem Dabing street; Česká televize / ČT sport – 
přenos hokejového zápasu Česko – Korea; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – 
nevhodné upoutávky; Česká televize / ČT1 –168 hodin - Czexit; SAZKA a.s. / reklama 
Sazka; Česká televize / ČT24 – Interview ČT24; Home Credit a. s. / Home Credit (Půjčka); 
Česká televize / ČT sport - hlasitost sponzorských vzkazů o přestávce hokejového utkání; 
Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Naše zprávy; Česká televize / ČT1 
– Máte slovo; Česká televize / ČT1 a ČT24 – Události, reportáž ze sjezdu ČSSD; Česká 
televize / ČT1 a ČT24 – Otázky Václava Moravce; Česká televize / ČT1 – 168 hodin a 
Reportéři ČT; Česká televize / ČT24 – Newsroom ČT24; Mountfield a.s. / reklama 
Mountfield; Audiotexové služby; Nataša Pštrossová Videostudio Fonka / Televize Fonka 
(TVF) – neobjektivita zpravodajství; AMC Networks Central Europe s.r.o. / AMC 
CHANNEL HUNGARY – The Cave; Česká televize / ČT1 – Události a Události v 
regionech. 
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-  Rada žádá zadavatele obchodního sdělení, Nutricia, a. s., IČ. 63079640, sídlem Na 
Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, o podání vysvětlení ve věci stížnosti na reklamu 
Nutrilon, která byla odvysílána v premiéře na programu Prima Comedy Central dne 
12. 02. 2018 od 6:17:23 hodin. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

-  Rada žádá poskytovatele Seznam.cz, a.s., IČ 26168685, sídlem Praha 5, Radlická 
3294/10, PSČ 15000, o podání vysvětlení, z jakého důvodu označil pořad Skvěle v těle, 
díl Jaká dieta opravdu funguje?, zařazený do audiovizuální mediální služby na vyžádání 
Stream.cz dne 31. ledna 2018, a díl Tlouštíci a jejich výmluvy – Kreativitě a obezitě se 
meze nekladou, zařazený do audiovizuální mediální služby na vyžádání Stream.cz dne 
7. února 2018, symbolem PP značícím umístění produktu v pořadu vždy pouze na 
začátku pořadu, avšak na jeho konci tato informace absentovala. Rada stanovila 
poskytovateli lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení žádosti. 

-  Rada žádá Státní ústav pro kontrolu léčiv o stanovisko ve vztahu k obsahu stížnosti na 
přípravek Olynth HA.  

-  Rada žádá Státní ústav pro kontrolu léčiv o stanovisko ve věci posouzení obchodního 
sdělení ALAVIS TRIPLE BLEND EXTRA SILNÝ ze dne 25. 3.2017 od 18:27:25 hodin na 
programu ČT 1. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu JOJ Cinema 
provozovatele DONEAL, s.r.o. ze dne 9. února 2018, časového úseku 10.00 – 20.00 
hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu JOJ Cinema+1 
ze dne 9. února 2018, časového úseku 11.00 – 21.00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Mňam TV provozovatele 
S&P Broadcasting, a. s., ze dne 31. 1. 2018 od 10.00 do 22.00 hodin. 

-  Rada upozorňuje provozovatele S&P Broadcasting a.s., IČ 04117310, Podkovářská 
674/2, 19000 Praha 9, na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) a c), zákona 
č. 231/2001 Sb., tedy povinnosti provozovatele umožnit divákům snadný, přímý a trvalý 
přístup k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo 
jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické osoby nebo 
bydliště v případě fyzické osoby a u zahraniční osoby rovněž adresa podniku nebo 
organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny, a informaci o tom, že 
orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Informace o Radě 
jakožto orgánu dohledu a identifikační číslo provozovatele v monitorovaném úseku 
vysílání ze dne 31. 1. 2018 od 10 do 22 hod., ani na webových stránkách programu nebyly 
uvedeny. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada upozorňuje provozovatele S&P Broadcasting a.s., IČ 04117310, Podkovářská 
674/2, 19000 Praha 9, na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že dne 31. 1. 2018 odvysílal na programu Mňam TV sponzorský vzkaz 
sponzora programu Deltech v čase 13.00.20, 14.02.21, 15.04.17, 17.32.06, 18.30.41, 
20.32.46, 20.59.37 a 21.32.32 hod. bezprostředně před začátkem pořadu, v čase 
13.29.19, 14.31.20, 15.33.23, 18.26.10, 19.52.48 a 21.58.48 hod. bezprostředně po 
ukončení pořadu, v čase 13.13.16, 13.17.26, 14.14.11, 14.18.20, 15.15.55, 15.20.05, 
17.38.55, 17.43.58, 18.06.36, 18.12.05, 18.48.13, 18.54.49, 19.09.05, 19.15.00, 
19.24.20, 19.29,26, 19.38.44, 19.43.14, 20.45.58, 20.50.13, 21.44.35 a 21.48.46 hod. v 
průběhu vysílání pořadu, což zákon neumožňuje. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní 
ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada žádá provozovatele vysílání S&P Broadcasting a.s., IČ 04117310, Podkovářská 
674/2, 19000 Praha 9, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na programu Mňam TV 
odvysílal dne 31. 1. 2018 v úseku 11.19.10–11.34.10 hod. teleshoppingový blok Media 
Shop: Viz Car Camera a v úseku 11.38.12–11.53.12 hod. teleshoppingový blok Media 
Shop: Star Shower tím způsobem, že tyto teleshoppingové bloky nebyly deklarovány jako 
teleshopping ve znělce, která by byla zařazena před blokem a po bloku, a teleshopping 
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nebyl deklarován ani v průběhu bloku; Rada zejména žádá, aby provozovatel toto vysvětlil 
v kontextu povinnosti podle § 49 odst. 1 písm. a), věta první, zákona č. 231/2001 Sb. – 
zajistit, aby teleshopping byl snadno rozeznatelný. A dále Rada žádá o podání vysvětlení, 
o jaký typ obchodního sdělení se jedná v případě prezentace produktu Cooking Chef 
KENWOOD, odvysílané dne 31. 1. 2018 od 11.00.10 hod. a od 15.37.40 hod. na 
programu Mňam TV. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 
této výzvy.  

-  Rada se seznámila s kontinuální analýzou programu Film+ provozovatele AMC 
Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 
Praha 8 – Karlín, ze dne 15. ledna 2018 v čase od 10:00 do 22:00 hodin. 

-  Rada se seznámila s kontinuální analýzou programu MTV Hits International 
provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Na Strži 65/1702, PSČ 
140 62 Praha 4, ze dne 22. ledna 2018 v čase od 9.00 do 21.00 hodin. 

-  Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních 
sdělení na programu Mňam TV provozovatele S&P Broadcasting a.s. ze dne 14. ledna 
2018, 20:00 - 22:00 hodin. 

-  Rada žádá zadavatele obchodního sdělení, společnost NATURVITA, a.s., 
IČ 26237024, sídlem Veselá 227, 763 15 Slušovice, o podání vysvětlení k obchodnímu 
sdělení/teleshoppingu s motivem „BIOSIL plus“, které bylo odvysíláno dne 18. listopadu 
2017 v čase 13:41:00 hodin na programu NOVA. Rada žádá o vysvětlení, respektive 
doložení existence výzkumu, který je v uvedeném obchodním sdělení citován („Náš 
BIOSIL plus nejenom vlasy udržuje, ale i zlepšuje, což podle nedávného průzkumu 
potvrdilo 73 procent zákaznic, které měly potíže s lámáním a třepením vlasů.“) a výsledky, 
plynoucí z tohoto šetření, graficky znázorněny. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 
30 dní ode dne doručení této žádosti. 

-  Rada rozhodla zahájit se zadavatelem, společností Vetrisol, s.r.o., IČ: 27601781, se 
sídlem Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova 1051/2A, PSČ 15200, řízení o přestupku pro 
možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení 
EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině nesmějí 
připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji 
nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, a to zadáním 
reklamy/označení sponzora Happy Imun (doplněk stravy), které bylo odvysíláno dne 
3. listopadu 2017 od 19:55:40 hodin na programu Prima, neboť z obsahu obchodního 
sdělení vyplývá, že přípravek je určen pro vyléčení onemocnění, případně jeho prevenci. 
V obchodním sdělení je dívka sužována příznaky nemoci (užívání kapesníku při kýchání). 
Ohrožení nemocí je symbolicky zpodobněno postavou šotka Nemocníčka, který dívku 
napadl. Přípravek Happy Imun, opět symbolicky ztvárněný, ale nabídne „štít“, po jehož 
užití dochází u dívky k úlevě (vyléčená odhazuje kapesník a raduje se spolu se svou 
maminkou). Proces úlevy – vyléčení je pak symbolicky završen i rozkvetením stromu nad 
postavičkami. To vše je doprovázeno tvrzením „Happy Imun. Imunitní štít pro celou 
rodinu“, které obrazové a verbální vyznění obchodního sdělení doplňuje a utvrzuje v 
účincích přípravku na imunitu a potažmo zdraví. 

-  Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení s motivem 
„COOL CREDIT“, které bylo odvysíláno dne 15. listopadu 2017 v čase 6:24:51 hodin na 
programu ŠLÁGR TV. 

-  Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení s motivem 
„Provident“, které bylo odvysíláno dne 27. listopadu 2017 v čase 6:53:31 hodin na 
programu NOVA. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní 
Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, 
jaký je formát pořadu Aréna Jaromíra Soukupa, vysílaný vždy v úterý v 21:25 hodin na 
programu Televize Barrandov a jakým způsobem zajišťuje, aby bylo v rámci pořadu 
dbáno zásad objektivity a vyváženosti,  
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-  Rada rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, 
sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00 (dále „obviněný“), řízení o 
přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 5. prosince 2017 od 21:25 hod. odvysílal na 
programu Televize Barrandov diskusní politicko-publicistický pořad Aréna Jaromíra 
Soukupa. V rámci uvedeného vydání pořadu, ve kterém byl hostem mluvčí prezidenta 
republiky Miloše Zemana, Jiří Ovčáček, moderátor dostatečným způsobem neplnil roli 
kvalifikovaného oponenta a nedocházelo zde ani k „ostrým výměnám názorů mezi 
hostem a publikem“, jak slibuje anotace pořadu zveřejněná na internetových stránkách 
provozovatele. Publikum naopak vyjadřovalo hostu, potažmo prezidentu Zemanovi, svojí 
podporu. Host měl k dispozici prakticky neomezený prostor k tomu, aby prezentoval své 
postoje a postoje prezidenta Zemana. Vydání, vysílané v období před prezidentskými 
volbami, bylo koncipováno takovým způsobem, že výrazně zvýhodnilo jednoho z 
kandidujících, stávajícího prezidenta, Miloše Zemana, nad jeho protikandidáty. 
Provozovatel se tak mohl dopustit porušení povinnosti, dle které má být v pořadu dbáno 
zásad objektivity a vyváženosti.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele RFE/RL, Inc, zastoupeného 
v České republice RFE/RL, Inc., odštěpný závod, na základě jakých smluvních ujednání 
došlo k prezentaci hotelového komplexu „Kvareli Edem“ v rámci pořadu Žďom v gosti s 
Zurabom Dvali odvysílaném dne 7. září 2017 od 8:30 hod. (dle programu 9:30 hod.), resp. 
zda prezentace proběhla za úplatu či jinou protihodnotu. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele AMC Networks Central 
Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Karlín, o jaký 
druh obchodního sdělení se jedná v případě spotu „Šport.sk“, který byl odvysílán dne 
25. října 2017 v časech 14.00 hod (čas záznamu 4:00:28–4:00:38) a 16.00 hod. (čas 
záznamu 6:00:10-6:00:20) na programu SPORT2. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s. r. o. na 
upozornění na porušení ust. § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil odvysíláním pořadu Prokletí domu slunečnic, dne 25. listopadu 2017 od 18:20 
na programu AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE, přičemž tímto 
porušil povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, 
které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně 
tím, že uvedený film žánru hororu, který byl odvysílán v podvečerním čase, kdy mohou 
být u obrazovky děti, pracoval s motivy výrazného napětí, strachu a pocitu všeobecného 
akutního ohrožení. Zejména sugestivně vykreslené scény, ve kterých se vyskytovaly 
děsivě vyhlížející přízraky mrtvých, strašící a napadající obyvatele domu, mohou u 
nezletilých osob vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti, a tím ohrozit 
jejich psychický vývoj.  

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Česká televize, IČ 00027383, se sídlem 
Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 31 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Otázky Václava 
Moravce - 2. část, dne 22. října 2017 od 13:05 hod. na programu ČT24. 

-  Rada nadále trvá na svém závěru, že se provozovatel vysílání Česká televize, 
IČ 00027383, se sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, dopustil porušení ustanovení 
§ 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., a to odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce - 
2.část, dne 22. října 2017 od 13:05 hod. na programu ČT24, který měl přinést diskusi k 
problematice přijetí eura v ČR, a kam byli pozváni jako hosté - odborníci Tomáš Sedláček 
a Jan Švejnar, oba dlouhodobě propagující přijetí eura, tedy dva hosté, kteří na danou 
problematiku sdílejí totožný názor, pro jehož prosazování dostali v rámci pořadu značný 
prostor a naopak nebyl pozván žádný respondent, který by zastupoval významnou, v 
odborné i laické veřejnosti i v politické sféře existující názorovou protistranu, čímž došlo 
k jednostranné prezentaci závažného tématu, a konstatuje, že provozovatel byl na 
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorněn zcela v souladu se zákonem a 
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vydané upozornění sp.zn. RRTV/2017/1039/rud, je tudíž pro další rozhodovací praxi 
Rady směrodatné. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ: 26852683, se sídlem 
Stavební 992/1, Ostrava - Poruba, PSČ 70800, na upozornění na porušení § 53 odst. 4 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 21. srpna 2017 zařadil oznámení 
o sponzorování týkající se sponzorování pořadu Divoký anděl subjektem Kubík, který byl 
taktéž zařazen na začátku pořadu Divoký anděl v čase 8.21.40 hod., po předělech 
programu RELAX a po minipořadu ve formě ankety Jak se vám líbí telenovela Esmeralda, 
které po pořadu Divoký anděl následovaly, tedy nikoli na konci pořadu, jak uvádí § 53 
odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 7. února 2018, č.j. 
3A 96/2016, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti ABC TV s.r.o., IČ 01617184, 
sídlem Lednická 1533, Praha 9, proti rozhodnutí Rady ze dne 15. března 2016, č.j. 
RRTV/949/2016-RUD, sp.zn. 2015/910/RUD/ABC, kterým byla této společnosti uložena 
pokuta ve výši 200 000 Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 
Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy/teleshoppingového bloku „Sexy výzva“, 
zařazeného dne 30. srpna 2015 od 23:45 hodin do vysílání programu Rebel, neboť tento 
teleshopping byl nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. dle ustanovení 
§ 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Součástí teleshoppingu, 
fungujícího na principu interaktivní soutěže, byl i úkol, v rámci kterého měli diváci spočítat 
finanční obnos zachycený v podobě mincí na obrázku. Splnění úlohy přitom spočívalo v 
takové racionálně neuchopitelné podmínce, že ji soutěžící nemohl odkrýt, neboť chyby 
na mincích (které kvůli drobné odchylce byly chápány jako neplatné, a do konečného 
výsledku se proto nezapočítávaly), nebylo možné identifikovat ani poté, co moderátorka 
správnou odpověď ukázala, a kdy byly chybné mince označeny červeným kroužkem. 
Spotřebitel objektivně nemohl rozpoznat velmi drobné odchylky na jednotlivých mincích, 
a tudíž ani nemohl vyhodnotit, že některé mince vlastně nejsou mincemi v pravém slova 
smyslu a že se tedy do konečného výsledku nemají započítat, a na základě této 
skutečnosti mohl učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, tzn. zavolat na 
uvedené telefonní číslo za zvýšenou sazbu, aby sdělil odpověď, kterou považuje za 
správnou, přestože vzhledem k zavádějící odpovědi, která byla na závěr 
teleshoppingového bloku označena jako správná, neměl reálně šanci na výhru.  

-  Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 13. února 2018, 
č.j. 7 As 425/2017-47, kterým bylo zastaveno řízení o kasační stížnosti společnosti 
TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION Home Limited, sídlem Arch. Makarios III., 195 
Neocleous House, P.C. 3030 Limassol, Kypr, proti rozsudku Městského soudu v Praze 
ze dne 12. prosince 2017, č.j. 11A 141/2016, kterým byla zamítnuta žaloba této 
společnosti proti rozhodnutí Rady ze dne 2. srpna 2016, č.j. RRTV/2477/2016-RUD, 
sp.zn. 2016/137/RUD/TEL, kterým jí byla uložena pokuta ve výši 200 000 Kč za porušení 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním 
reklamy/teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Linka lásky, který byl odvysílán 
dne 5. února 2016 od 13:01 hodin na programu Kino Barrandov a který 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 diváci výslovně upozorněni písemně na obrazovce, že často budou na telefonní 
lince čekat i přesto, že moderátorka/moderátor nebude s žádným soutěžícím hovořit a že 
se moderátorka může dopustit chyby a mají následně právo na protest, tak jak je 
deklarováno v podmínkách soutěže uveřejněných na internetových stránkách 
http://www.rychlahra.org/index.php?page=linkalasky_policy. Soutěžící též nebyli, v 
rozporu s podmínkami soutěže uveřejněnými na internetových stránkách 
http://www.rychlahra.org/index.php?page=linkalasky_policy, výslovně upozorněni, že 
cena hovoru bude účtována po celou dobu přítomnosti soutěžících na telefonní lince. 
Absence těchto informací na televizní obrazovce v průběhu vysílání teleshoppingu byla 
způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, neboť lze legitimně 
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předpokládat, že pokud by byl divák na televizní obrazovce explicitně upozorněn, že i 
když se dovolá, pak může na telefonní lince čekat bez přepojení do studia (a že mu i za 
toto čekání bude účtována cena 90 Kč za minutu hovoru), a že se moderátorka může 
dopustit chyby, pak by zcela jistě důkladně zvážil, případně zcela přehodnotil své 
rozhodnutí do studia zavolat a pokusit se zúčastnit soutěže.  

-  Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 13. února 2018, 
č.j. 7 As 426/2017-38, kterým bylo zastaveno řízení o kasační stížnosti společnosti 
TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION Home Limited, sídlem Arch. Makarios III., 195 
Neocleous House, P.C. 3030 Limassol, Kypr, proti rozsudku Městského soudu v Praze 
ze dne 12. prosince 2017, č.j. 11A 140/2016, kterým byla zamítnuta žaloba této 
společnosti, proti rozhodnutí Rady ze dne 2. srpna 2016, č.j. RRTV/2482/2016-RUD, 
sp.zn. 2016/139/RUD/TEL, kterým jí byla uložena pokuta ve výši 200 000 Kč, za porušení 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním 
reklamy/teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Linka lásky, který byl odvysílán 
dne 18. ledna 2016 od 13:05 hodin na programu Kino Barrandov a který byl nekalou 
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v teleshoppingovém bloku, jehož 
předmětem byla audiotexová služba, prostřednictvím níž měl divák správně odpovědět 
na soutěžní otázku, byla uvedena jako správná odpověď objektivně nesprávná, resp. 
odhalení správné odpovědi spočívalo v takové racionálně neuchopitelné podmínce, že ji 
soutěžící nemohl odkrýt, neboť v rozporu se zadáním hledajícím „auto značku“ a 
upozorněním moderátorky, že správnou odpovědí není konkrétní model vozu, byl jako 
správná odpověď prezentován automobil Tavria, což je ve skutečnosti model vozu, 
prodávaný pod celým názvem ZAZ 1102 Tavria. Zavádějící zadání soutěžní otázky, jejíž 
řešení, které bylo na konci pořadu uznáno jako správné, vůbec neodpovídalo původnímu 
zadání, bylo způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele. Divák při 
sledování soutěže a rozhodování se, zda se jí aktivně zúčastní (tedy zda zavolá na 
uvedené telefonní číslo se zvýšenou sazbou a pokusí se uvést správnou odpověď), 
vycházel z mnohokrát explicitně uváděného zadání, že má uhodnout „auto značku“ a že 
se nejedná o konkrétní model vozu. Za správnou odpověď však ve výsledku byl uveden 
automobil Tavria, což je ve skutečnosti právě model vozu. Divák se tak mohl na základě 
zavádějícího, až v podstatě nesprávného zadání rozhodnout, že se soutěže zúčastní, 
přičemž vycházel z toho, že hádá značku automobilu, nikoli model. Reálně ovšem neměl 
na výhru šanci, neboť jako správná odpověď byl uznán konkrétní model vozu, nikoli 
značka automobilu (v daném případě měla být uznána „ZAZ“).  

-  Rada se seznámila s informací reflektující plnění povinností dle §§ 42 – 44 zákona 
č. 231/2001 Sb. ve vysílání provozovatelů licencovaných v České republice. 

-  Rada schválila program konference Média dětem, média s dětmi, která se uskuteční 
30. května 2018 ve Zlíně. 

-  Rada se seznámila s materiálem Perspektivy rozvoje mediální výchovy v ČR. 

-  Rada se seznámila se zprávou "Children and Parents: Media Use and Attitudes Report" 
vypracovanou britským audiovizuálním regulátorem Ofcom pro kalendářní období roku 
2017. 

 

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální 
služby na vyžádání iSport TV, společnosti CZECH NEWS CENTER, a.s., IČ 40766713, 
sídlem Praha, Komunardů 1584/42, PSČ 17000, v jakém obchodním vztahu je se 
subjektem DIGI TV s pořadem NEJ góly Premier League: De Bruyneho dělovka, krásná 
akce Chelsea i Salahův obstřel, umístěným dne 21. 11. 2017 do audiovizuální mediální 
služby na vyžádání iSport TV, a s pořadem TOP GÓLY 12. kola La Ligy: Kondogbiova 
raketa k tyči, Ángelovo chirurgické zpracování, umístěným dne 21. 11. 2017 do 
audiovizuální mediální služby na vyžádání iSport TV. 
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-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální 
služby na vyžádání Blesk TV, společnosti CZECH NEWS CENTER, a.s., IČ 40766713, 
sídlem Praha, Komunardů 1584/42, PSČ 17000, z jakého důvodu nezajistil, aby obsah 
kategorií katalogu dané služby nazvaný Zábava, subkategorie Seriály a reality show, 
konkrétně pak obsah videa s názvem Kajínek versus Klíma: Kdyby bylo na mě, lítaly by 
pěsti!, umístěný dne 24. 11. 2017 do audiovizuální mediální služby na vyžádání TV Blesk, 
byl rozeznatelný jako audiovizuální obchodní sdělení. 

-  Rada žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Romea TV 
ROMEA, o.p.s., IČ 26613573, se sídlem Korunní 2206/127, 130 00, Praha 3, o podání 
vysvětlení z jakého důvodu neoznámil změnu evidovaných údajů, jak ukládá § 5 odst. 4 
zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně změnu internetové adresy služby a změnu adresy 
sídla poskytovatele. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 
této výzvy. 

-  Rada žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání ŠLÁGR 
KATALOG, umístěné na internetové adrese www.slagrtv.cz, společnost ŠLÁGR TV, spol. 
s.r.o., se sídlem Dubné 158, 373 84, Dubné, o podání vysvětlení, z jakého důvodu 
nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona 
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Rada stanovila 
lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání UPC EXPRESS, 
umístěné na internetové adrese www.youtube.com/user/upcexpress a audiovizuální 
mediální služby na vyžádání HD Plus, umístěné na internetové adrese 
www.youtube.com/hdplus, společnost SAT Plus, s.r.o., se sídlem Závišova 502/5, 140 
00, Praha, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu 
plnění povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode 
dne doručení výzvy.  

-  Rada žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání TV7.cz, umístěné 
na internetové adrese www.tv7.cz, společnost Církev Slovo života, sbor Brno, IČ: 736 35 
219, se sídlem ve Vojkovicích, Rajhradská 249, PSČ 667 01, o podání vysvětlení, z 
jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7 
odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada žádá poskytovatele TP Pohoda s. r. o., IČ: 268 52 683, se sídlem v Ostravě, 
Stavební 992/1, PSČ 708 00, o podání vysvětlení, jaký je aktuální název audiovizuální 
mediální služby na vyžádání umístěné na adrese www.tvpohoda.cz. Rada stanovila lhůtu 
k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.  

-  Rada vzala na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání 
poskytovatele Metropolitní s.r.o., IČ: 481 72 481, se sídlem v Havlíčkově Brodě, 
Dobrovského 2366, PSČ 580 01, poskytované na adrese http://www.vysilamezive.cz. 

 

 

 

 

V Praze dne 8. 3. 2018 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


