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Tisková zpráva z 6. zasedání, konaného dne 15. 3. 2016  

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 6. zasedání 
projednala 50 bodů programu. Vyhodnotila 31 stížností diváků a posluchačů, vydala 
osm upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení šesti správních řízení. Rada 
na svém 6. zasedání uložila tři pokuty. 

Společnosti ABC TV s.r.o. pokutu ve výši 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 
1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil 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.  

Společnosti WS International a.s. pokutu ve výši 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 
2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil zadáním reklamy, 
respektive teleshoppingu "Harry Blackstone“, který byl odvysílán dne 12. října 2015 v 
čase 13:54:13 hodin na programu Televize Barrandov a který je nekalou obchodní 
praktikou podle zvláštního předpisu, tj. dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. s) Přílohy 1 k tomuto zákonu, když v 
teleshoppingu uvádí, že k produktu všestranný Harry Blackstone nůž obdrží divák „zcela 
zdarma“ porcovací nůž, nůž na bylinky, špikovací nůž, a dále „zcela zdarma“ šest 
steakových nožů, to vše za 999 Kč. Ve skutečnosti je však cena 999 Kč cenou za sadu 
deseti výrobků (všestranný Harry Blackstone nůž, porcovací nůž, nůž na bylinky, 
špikovací nůž a šest steakových nožů), neboť žádný z těchto výrobků není prodáván 
samostatně a všechny tedy tvoří integrální součást sady výrobků. Za „dárek“ může být 
považován nanejvýše dárkový box obsahující tři nože a keramickou škrabku, který je 
spolu s výrobky v rámci obchodního sdělení prezentován, potažmo jako „DÁREK 
ZDARMA“ uváděn na internetových stránkách zadavatele. Užitím slova „zcela zdarma“, 
se tak zadavatel dopustil nekalé obchodní praktiky, kdy v divákovi, resp. spotřebiteli 
vyvolával klamavý dojem, že kupuje jeden produkt za cenu 999 Kč, k němuž získává 
devět produktů zcela zdarma, ale ve skutečnosti divák kupuje sadu deseti výrobků.  

Společnosti WS International a.s. pokutu ve výši 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 
2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil zadáním reklamy, 
respektive teleshoppingu „Chop-it Blend-it“, který byl odvysílán dne 12. října 2015 v 
čase 05:29:14 hodin na programu NOVA a který je nekalou obchodní praktikou podle 
zvláštního předpisu, tj. dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, respektive písm. s) Přílohy 1 k tomuto zákonu, když v teleshoppingu nabízí 
sadu (kráječ Chop-it a mixér Blend it) v akci 1 + 1 za cenu 990 Kč (taktéž 
prostřednictvím audio oznámení v podobě „pouze dnes si můžete zakoupit úžasný 
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kráječ za fantastickou zaváděcí cenu, díky naší velkolepé evropské marketingové 
kampani od nás dostanete také mixér. Za vše nezaplatíte běžných devatenáct set 
devadesát korun, ale pouhých devět set devadesát korun. A teď to nejlepší, druhý 
kompletní set dostanete absolutně zdarma. Ano, slyšeli jste správně, za tento 
fantastický kuchyňský set zaplatíte pouhých devět set devadesát korun. Při okamžitém 
zavolání a nákupu dostanete dvě nádoby kráječe společně se dvěma víčky úplně 
zdarma. Takto ušetříte dalších tisíc korun. Platíte pouze zaváděcí cenu devět set 
devadesát korun“). Z internetových stránek zadavatele (www.wsinternational.cz) je však 
zřejmé, že jedna sada tohoto produktu je sice prodávána samostatně za cenu 990 Kč, 
avšak ta je dlouhodobě označena jako "momentálně nedostupná" a není tedy vlastně 
reálně možné si jeden výrobek za cenu 990 Kč zakoupit, nýbrž je možné si zakoupit za 
tuto cenu pouze výrobky dva, v domněle výhodné sadě 1+1 zdarma. Nabídka jedné 
sady výrobku za cenu 990 Kč je tak zcela fiktivní a je užita pouze ve snaze legalizovat 
nekalou obchodní praktiku. Užitím slova „zdarma“ se tak zadavatel dopustil nekalé 
obchodní praktiky, kdy v divákovi, resp. spotřebiteli vyvolával klamný dojem, že kupuje 
dvě sady (kráječ Chop-it a mixér Blend it) za cenu sady jedné, a to za 990 Kč, přičemž 
ve skutečnosti zakupuje dvě sady za standardní cenu 990 Kč. Nejedná se tedy o 
propagovanou akci 1+1 zdarma, respektive „dva za cenu jednoho“.  

Rada udělila dvě licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím 
vysílačů společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. k vysílání programu Rock Radio, a to se 
soubory technických parametrů JIHLAVA CENTRUM 2 88,9 MHz / 200 W a Cheb 91,8 
MHz / 50 W. 

Na 6. zasedání proběhla tři veřejná slyšení v licenčních řízeních o udělení licence k 
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, a to 
prostřednictvím souborů technických parametrů Chomutov město 97,1 MHz / 100 W a 
Teplice I 97,4 MHz / 100 W; Český Krumlov 92,5 MHz / 50 W a Šumperk Kolšov 89,1 
MHz / 500 W. 

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Chomutov město 97,1 MHz / 100 W a Teplice I 97,4 MHz / 100 W projednala 
se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního 
řízení. 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Český Krumlov 92,5 MHz / 50 W projednala se žadatelem otázky týkající se 
programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení. 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Šumperk Kolšov 89,1 MHz / 500 W projednala se žadatelem otázky týkající 
se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení. 

-  Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586 se sídlem Praha 2, 
Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů JIHLAVA CENTRUM 2 88,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 34 21 / 
49 23 54 pro program Rock Radio na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025. 

-  Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a. s., IČ 26765586 se sídlem Praha 2, 
Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
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parametrů Cheb 91,8 MHz / 50 W pro program Rock Radio na dobu 8 let, nejdéle však 
do 10. října 2025. 

-  Rada podle ustanovení § 14 odst. 5 věta druhá zákona č. 231/2001 Sb. odmítla 
žádost společnosti VOLUME MEDIA.CZ s. r. o. se sídlem Počátecká 15/581, 140 00 
Praha-Michle, identifikační číslo 28973160, o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Ústí nad Orlicí 95,5 MHz / 200 W, neboť tento žadatel neodstranil ve 
stanovené lhůtě nedostatky své žádosti, k jejichž odstranění byl vyzván. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 
Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli První rozhlasová, s.r.o., IČ 
25643908, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Oldies rádio (licence č.j. Ru/175/99/2370) podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona 
č. 231/2001 Sb., neboť tato požadovaná změna licenčních podmínek by nevedla k 
neudělení licence ve veřejném slyšení. Příloha obsahující aktuální znění licenčních 
podmínek tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. udělila 
provozovateli RadioZET s. r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-Nové 
Město, identifikační číslo 25616803, předchozí souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu ZET 
šířeného prostřednictvím vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/193/98 ze 
dne 24. 2. 1998) spočívající ve vypuštění věty „V rámci bloku denního vysílání v českém 
jazyce bude vysílaná i souhrnná 3minutová zpravodajská relace BBC WS v angličtině, a 
to zpravidla každou hodinu ve 30. minutě.“ z licenčních podmínek. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 21 odst. 3 neudělila 
provozovateli RadioZET s. r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-Nové 
Město, identifikační číslo 25616803, předchozí souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu ZET 
šířeného prostřednictvím vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/193/98 ze 
dne 24. 2. 1998) spočívající v nahrazení věty „V rámci vysílání (bloků) v českém jazyce 
musí časový rozsah vysílaného zpravodajství, publicistiky, vzdělávání, sportu a zábavy 
ve svém souhrnu převažovat nad celkovým rozsahem vysílané hudby.“ v licenčních 
podmínkách větou „V rámci vysílání v čase od 6.00 hod. do 21.00 hod. musí časový 
rozsah vysílaného zpravodajství, publicistiky, vzdělávání, sportu a zábavy ve svém 
souhrnu převažovat nad celkovým rozsahem vysílané hudby.“, neboť požadovaná 
změna by vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

-  Rada se seznámila s analýzou programu SeeJay Radio provozovatele SeeJay Radio, 
s.r.o. ze dne 23. 2. 2016 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 podnětem (č. j. 1630/2016) posluchače, který si stěžuje na 
pořad „Den podle“ odvysílaný na programu ČRo Plus dne 22. února od 17:10 hodin; s 
dopisem (č. j. 1606/2016), v němž si posluchač stěžuje na současnou podobu 
rozhlasového a televizního vysílání; s podnětem (č. j. 1751/2016) posluchače, který se 
týká odvysílání glosy Pavla Mauera na ČRo 1 ze dne 28. února po 12. hodině; s 
podnětem (č. j. 1851/2016), který se týká soutěže "Fajn lyžák" programu Fajn radio.  

-  Rada se seznámila s analýzou pořadu „Den podle“, který byl na programu ČRo Plus 
vysílán dne 22. února od 17:10 hodin, konkrétně části, v níž vystoupil Jiří Dolejš, 
místopředseda KSČM, a shledala, že nedošlo k porušení zákona č. 231/2001 Sb. o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání. 
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-  Rada se seznámila s analýzou glosy Pavla Mauera, která byla na programu ČRo 1 
odvysílána dne 28. února od 12:12 hodin, a shledala, že nedošlo k porušení zákona č. 
231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
RadioPraha s.r.o. (program Rádio Dechovka; 96,8 MHz České Budějovice) dne 4. 
března 2016, RADIO RELAX s.r.o. (program Rádio SAMSON; 92,3 MHz Kladno) dne 4. 
března 2016, Rádio Samson spol. s r.o. (program Rádio SAMSON; 105,0 MHz Karlovy 
Vary) dne 4. března 2016, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program SIGNÁL 
RÁDIO; 105,7 MHz Mladá Boleslav) dne 4. března 2016 a RADIO ZLÍN, spol. s r.o. 
(program Radio Zlín; 91,7 MHz Zlín) dne 4. března 2016. 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2016/36/SPM/Piv provedla důkaz vyslechnutím 
záznamu reklamy na pivovar Klášter, která byla odvysílána dne 3. listopadu 2015 v 
10:41:50 hodin, 12:43:07 hodin, 15:17:23 hodin a 15:41:38 hodin na programu Hitrádio 
FM Crystal (100,6 MHz Liberec). 

 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada prodloužila provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, 
se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, podle § 12 odst. 8 zákona č. 
231/2001 Sb., dobu platnosti licence, č.j.: Ru/55/04/805 ze dne 7. dubna 2004, ve znění 
pozdějších změn, k provozování televizního vysílání programu Minimax, šířeného 
prostřednictvím družice o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 24. února 2016, 
č.j.: RRTV/1562/2016-P.  

-  Rada dle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., odnímá provozovateli TipTV 
broadcast s.r.o., IČ: 241 87 950, Podedvorská 1493, Kyje, PSČ 198 00 Praha 9, licenci, 
sp. zn.: 2013/248/sve/KAR, č.j. : sve/1881/2013 ze dne 23. dubna 2013, k provozování 
televizního vysílání programu TIP TV, šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v 
systému DVB-T, neboť provozovatel po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku 
nevysílal déle než 30 dnů. 

-  Rada uložila účastníkovi řízení TipTV broadcast s.r.o., IČ: 241 87 950, Podedvorská 
1493, Kyje, PSČ 198 00 Praha 9, podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 
Sb., povinnost uhradit náhradu nákladů řízení, které vyvolal účastník porušením své 
právní povinnosti, a to paušální částkou, která podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 
520/2005 Sb., činí 1 000,- Kč. Tuto částku je účastník povinen uhradit do pěti 
pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený 
Českou národní bankou, variabilní symbol 2016035.  

-  Rada udělila provozovateli PRAHA TV s.r.o., IČ: 25830937, se sídlem Praha 8, Karlín, 
Thámova 166/18a, Thámova 166/18/16, PSČ: 186 00, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci sp. zn. 2014/641/zem/IMP, č.j. zem/2292/2014 ze dne 1. 
července 2014, ve znění pozdější změny, podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající: a) ve změně seznamu společníků resp. v převodu 
obchodního podílu ze společnosti POLAR televize Ostrava, s.r.o. , IČ: 25859838, se 
sídlem Ostrava – Mariánské Hory, Boleslavova 710/19, PSČ: 709 00, která je 
společníkem společnosti PRAHA TV s.r.o., IČ: 25830937 s obchodním podílem 34 % tj. 
34 000,- Kč na společnost OUR MEDIA a.s., IČ: 28876890, se sídlem Praha 3, 
Vinohradská 1597/174, PSČ: 130 00; b) se změnou společenské smlouvy, 
provozovatele PRAHA TV s.r.o., se sídlem Praha 8, Thámova 137/16, PSČ: 186 00; v 
rozsahu dle žádosti doručené dne 2. března 2016 pod č.j. RRTV/1749/2016-P. 

-  Rada vrací provozovateli PRAHA TV s.r.o., IČ: 25830937, se sídlem Praha 8, Karlín, 
Thámova 166/18a, Thámova 166/18/16, PSČ: 186 00, v souladu s ustanovením § 7 
písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., správní poplatek ve výši 20 000,- Kč na bankovní účet 
provozovatele č. 27–1170590247/0100, protože nejde o poplatek, jehož předmětem je 
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správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo 
oznámení. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) § 59 odst. 1 – 3 
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele televizního vysílání, společnost 
PRAHA TV s.r.o., IČ: 25830937, se sídlem Praha 8, Karlín, Thámova 166/18a, 
Thámova 166/18/16, PSČ: 186 00, na porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě neoznámil změnu ostatních skutečností 
uváděných v § 14 odst. 1 a 2, a to změnu v osobách statutárního orgánu – jednatelů a 
udělení prokury, ve lhůtě do 30 dnů ode dne zápisu této změny v obchodním rejstříku, a 
stanovuje mu lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada udělila provozovateli Nej Kanál s.r.o., IČ 02738252, se sídlem Francouzská 
75/4, 120 00 Praha 2, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., 
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/2363/2015- zem, spis. 
zn.: 2015/537/zem/Bri, ze dne 21. července 2015, spočívající ve změně územního 
rozsahu vysílání a licenčních podmínek, a to rozšíření vysílání o program Infokanál NEJ 
– TV – Zdice určený pro k.ú. 792446 Zdice, okres Beroun, v rozsahu dle žádosti ze dne 
23. února 2016, č.j. RRTV/1561/2016-P. 

-  Rada udělila provozovateli převzatého vysílání OrbisNet, s.r.o., IČ 268 62 531, se 
sídlem Vinohradská 483, 739 32 Řepiště, registrace sp. zn.: 2010/615/sve/Orb, č.j.: 
sve/2494/2010, ze dne 3. srpna 2010, podle § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 
Sb., souhlas s přerušením vysílání do 31. prosince 2017, z důvodu rekonstrukce sítě, v 
rozsahu žádosti ze dne 3. března 2016, č.j.: RRTV/1832/2016-P.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele RTI cz s.r.o., IČ 252 24 905, se 
sídlem Zikmunda Wintra 1282/21, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, dle § 29 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů v systému T – DAB 
v pásmu III. a L – bandu, registrace č.j.: FIA/4132/2011, spis. zn.: 2011/941/FIA/RTI, ze 
dne 13. prosince 2011, ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně programové 
nabídky, a to v zařazení nového převzatého rozhlasového programu: jamesdean.fm, v 
rozsahu dle podání doručeného dne 1. března 2016, č.j.: RRTV/1736/2016-P.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Prague Digital TV s.r.o., IČ: 289 91 
800 se sídlem Ortenovo náměstí 1571/15a, Holešovice, 170 00 Praha 7, dle § 29 odst. 
3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, 
registrace č.j. sve/3817/2012, spis. zn.: 2012/767/sve/adm, ze dne 30. října 2012, ve 
znění pozdějších změn, spočívající ve změně programové nabídky, a to vyřazení 
převzatých televizních programů: českého JOJ Cinema a zahraničního FILMBOX 
FAMILY, v rozsahu dle podání doručeného dne 1. března 2016, č.j.: RRTV/1737/2016-
P.  

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2016/1/had/DSP provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu obchodního sdělení na produkt „Colafit“, vysílaného dne 25. března 2015 v 
čase 21:27:42 na programu ČT sport.  

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2015/1080/had/ČES provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu reklamního spotu „Dr. Max“, premiérově odvysílaného dne 1. září 
2015 v čase 10:04:20 na programu Televize Barrandov.  

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Mňam TV ze dne 15. 
února 2016 od 10.00 hod. do 22.00 hod. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 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. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele CE Media s.r.o., IČ: 3286592, se sídlem Klimentská 1746/52, PSČ 11000 
Praha, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje či v nejbližší době bude 
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naplňovat ve vysílání programu Mňam TV navýšení podílu vlastní původní produkce na 
„alespoň 51 % původní produkce tzv. prvovýroby“, jak je uvedeno v licenčních 
podmínkách programu. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu AMC 
Channel Hungary provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 271 12 501 
se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, ze dne 6. ledna 2016 v čase od 10:00 
do 22:00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Megamax 
provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 271 12 501 se sídlem Praha 8, 
Pobřežní 620/3, PSČ 18600, ze dne 6. ledna 2016 v čase od 09:00 do 22:00 hodin 
(UTC). 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu LEO TV 
provozovatele PK 62 a.s., IČ: 262 11 416 se sídlem Praha 10 – Michle, Bohdalecká 
6/1420, PSČ 101 00, ze dnů 19.–20. ledna 2016 v čase od 22:00 do 06:00 hodin. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 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 ustanoveními § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele televizního vysílání, společnost PK 62 a.s., IČ: 262 11 416 se sídlem 
Praha 10 – Michle, Bohdalecká 6/1420, PSČ 101 00, o podání vysvětlení, jakým 
způsobem naplňuje základní povinnost provozovatele plynoucí z § 32 odst. 7 písm. c) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve zveřejnění informace, že orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 
dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu TV 13 z období 
3. ledna 2016 0:00 hodin - 4. ledna 2016 24:00 hodin.  

-  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 AV-
PARK s.r.o., IČ 27086267, se sídlem Archeologická 2636/3, 155 00 Praha 5, správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení licenčních podmínek licence sp. zn. 
2012/509/sve/AVP, udělené k provozování televizního programu TV 13, šířeného 
prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, kterého se mohl dopustit tím, že 
ve vysílání programu TV 13 ve dnech 3. až 4. ledna 2016 nenaplnil licenční podmínku 
denní aktualizace smyčky hlavního vysílání, a dále tím, že ve vysílání nebyla v rozporu 
s licenčními podmínkami vysílána doplňková a noční smyčka a nebyly vysílány licencí 
dané čtyři různé programové bloky po dvou hodinách, nýbrž byly po celých 24 hodin 
vysílány ve smyčce stejné pořady ve stejném pořadí.  

-  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 Jindřichohradecká televizní s.r.o., IČ 28109503, se sídlem Jindřichův 
Hradec, Vajgar 532, PSČ 37701, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na vyžádání nezapůjčil Radě ve stanovené 
lhůtě kontinuální záznam programu Jindřichohradecká televize ze dnů 3. – 4. ledna 
2016 od 00.00 do 24.00 hodin, tj. z období dvou dnů. Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 
dní ode dne doručení tohoto upozornění.  

-  Rada se seznámila s analýzou pořadu Expendables: Postradatelní 2, odvysílaného 
dne 18. ledna 2016 od 20.20 hodin na programu NOVA. 

-  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 CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5, 
15200 Praha, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť se odvysíláním pořadu Expendables: Postradatelní 2 dne 18. ledna 2016 od 
20.20 hodin na programu NOVA dopustil porušení 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 pořad, který 
byl odvysílán v čase, kdy mohou být u obrazovky mladiství či děti, obsahoval velké 
množství násilných scén, které mají potenciál vyvolat u dětského diváka psychický otřes 
či snížení citlivosti při vnímání násilí a jeho následků. Neakceptovatelný obsah 
představuje pořad jako celek s obsahem velkého množství násilí, rozsáhlých a vizuálně 
explicitních pasáží bojových scén s důrazem na vysoký počet mrtvých a mnohačetné 
destruující exploze s následky hromadného zabití. Zejména se jedná o popravy 
svázaného muže zaražením nože přiloženého k hrudníku kopem nohy (přibližně 42. 
minuta filmu), a scénu zabití otřeseného a odzbrojeného protivníka tak, že vítěz souboje 
šlehem omotá řetěz kolem krku protivníka a přitáhne ho proti napřaženému noži, který 
se mu zabodne do břicha (přibližně 1 hodina a 42. minuta filmu). Rada stanovila lhůtu k 
nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím 
screeningu za období prosinec 2015, která pokrývala úseky následujících programů v 
těchto dnech a v těchto časech: HBO Europe s.r.o./ HBO 16. prosince 2015 12:00 - 
00:00, 17. prosince 2015 09:00 – 19:00, 18. prosince 2015 10:00 – 00:00, 19. prosince 
2015 11:00 – 00:00/ HBO 2 17. prosince 2015 00:00 – 06:00/ Cinemax 20. prosince 
2015 08:00 – 00:00, 28. prosince 2015 10:00 – 22:00, 30. prosince 2015 11:00 – 00:00; 
Československá filmová společnost, s.r.o./ CS Film 17. prosince 2015 10:00 – 00:00, 
18. prosince 2015 12:00 – 00:00, 22. prosince 2015 08:00 – 00:00, 29. prosince 2015 
10:00 – 00:00, 30. prosince 2015 18:00 – 00:00; CE Media s.r.o./MŇAM TV 17. 
prosince 2015 12:05 – 02:05, 18. prosince 10:00 – 00:00, 19. prosince 10:00 – 00:00, 
21. prosince 11:00 – 00:00. 

-  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 Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 27168425, se sídlem 
Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 
písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 18. 12. 2015 v časech 
20:00:58, 21:22:00, 21:59:41 a 23:34:40 odvysílal na svém programu CS Film obchodní 
sdělení – označení sponzora „Capatrex“, během něhož nebylo uvedeno logo televizního 
programu, čímž porušil povinnost uvádět označení televizního programu (logo) v 
televizním vysílání s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. Rada stanovila 
provozovateli lhůtu k nápravě 20 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 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. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), žádá 
provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, 
PSČ 170 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje povinnost dle ustanovení § 
32 odst. 7 písm. a), b), c) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá provozovateli povinnost 
umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o základních údajích o 
provozovateli, o údajích, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s 
provozovatelem a informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního 
vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada stanovila lhůtu k podání 
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc prosinec 2015. 
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-  Rada informuje ČNB o výskytu tří nových mutací obchodního sdělení s motivem „Pro 
mé blízké“, jejichž premiéry byly odvysílány dne 1. prosince 2015 v čase 16:22:59 hodin 
na programu Prima love, dne 7. prosince 2015 v čase 14:40:50 hodin na programu 
kinoSvět a dne 14. prosince 2015 v čase 11:06:56 hodin na programu Televize 
Barrandov.  

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, (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 Teva Pharmaceuticals CR, 
s.r.o., IČ: 25629646, sídlem Praha 5, Radlická 3185/1c, PSČ 15000, správní řízení z 
moci úřední, neboť zadáním reklamy na produkt Ambrobene, odvysílané dne 23. 
prosince 2015 v čase 8:11:21 hodin na programu NOVA, se dopustil možného porušení 
§ 5 odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého jakékoliv informace obsažené v reklamě 
na humánní léčivý přípravek musí odpovídat údajům uvedeným v souhrnu údajů tohoto 
přípravku. V předmětné reklamě je audiovizuálním způsobem prezentována informace o 
podpoře průniku antibiotik, přičemž tato vlastnost léčiva nevyplývá ze souhrnu údajů o 
léčivém přípravku. 

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon č. 40/1995 Sb.), vyzývá dle § 7a odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb. provozovatele 
vysílání Československá filmová společnost, s.r.o., IČ: 27168425, se sídlem Praha 1, 
Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, který byl ve smyslu ustanovení § 1 odst. 7 zákona 
č. 40/1995 Sb. šiřitelem obchodního sdělení „Imunit“, odvysílaného dne 3. prosince 
2015 v čase 10:41:39 hodin na programu CS mini, ke sdělení osoby, která si u něj 
šíření předmětného obchodního sdělení objednala, respektive ke sdělení zadavatele 
obchodního sdělení. 

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon č. 40/1995 Sb.), vyzývá dle § 7a odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb. provozovatele 
vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, 
Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, který byl ve smyslu ustanovení § 1 odst. 7 zákona 
č. 40/1995 Sb. šiřitelem obchodního sdělení „Imunit“, odvysílaného dne 7. prosince 
2015 v čase 22:48:34 hodin na programu Televize Barrandov, ke sdělení osoby, která si 
u něj šíření předmětného obchodního sdělení objednala, respektive ke sdělení 
zadavatele obchodního sdělení. 

-  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 Stanice O, a.s., IČ: 26509911, sídlem Karla Engliše 519/11. Smíchov, 
150 00 Praha 5, na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že v rámci obchodního sdělení/označení sponzora programu 
„Kameňák“, premiérově odvysílaného 3. prosince 2015 v čase 12:20:34 hodin na 
programu O („Óčko“) neuvedl povinné informace - název/jméno sponzora a hlavní 
předmět jeho činnosti. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto 
upozornění. 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období od 23. února 2016 do 7. března 2016: UNILEVER ČR, spol. s r. o. 
/Flora - GOLD a Flora (s máslem); Česká televize / ČT1 a ČT24 - chybný titulek v 
pořadu Studio 6 vysílaného dne 29. února 2016 od 5:59 hodin a Zprávy vysílaného dne 
29. února 2016 od 9:00 hodin; Česká televize / ČT 1 - filmy Vejška a Všiváci; FTV 
Prima, spol. s r.o. / Prima COOL - pořad autosalon vysílaný dne 11. února 2016 od 
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20:15 hodin; Česká televize / nespecifikovaný program - údajně lživé zpravodajství dne 
6. února 2016 v souvislosti s protivládní demonstrací v Praze; Barrandov Televizní 
Studio a.s. / Kino Barrandov - teleshoppingový pořad Linka lásky vysílaný dne 22. února 
2016 od 12:32 hodin; Československá filmová společnost, s.r.o. / kinoSvět - 
teleshoppingový pořad Sexy výzva vysílaný dne 30. ledna 2016 od 23:19 hodin a 
teleshoppingového pořadu IQ KVÍZ vysílaného 3. března 2016 od 23:00 hodin; CET 21 
spol. s r. o. / Nova - reportáž týkající se rozbití autoskla dlaní odvysílaná v rámci pořadu 
Televizní noviny dne 18. února od 19:30 hodin; Česká televize / nespecifikovaný 
program - výzva k informování o uprchlické krizi bez příkras; Česká televize / ČT art - 
film Klan Wagnerů odvysílaný 25. února 2016 od 20:35 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / 
Prima - pořad Prostřeno! vysílaný dne 15. února 2016 od 17:50 hodin; Různí 
provozovatelé / různé programy - stížnost na nevysílání španělské fotbalové ligy; Česká 
televize / ČT1 - reportáž o inkluzivním vzdělávání odvysílaná v rámci pořadu 168 hodin 
dne 28. února 2016 od 21:10 hodin; CET 21 spol. s r. o. / Nova - hlasitost vysílání; 
Česká televize / ČT1 a ČT24 - údajná skrytá reklama obchodního řetězce Tesco ve 
zpravodajství; Česká televize / ČT24 - pořad 90´ vysílaný dne 1. února 2016 od 20:00 
hodin; Česká televize / ČT24 - pořad Hyde Park Civilizace odvysílaný 5. března 2016 od 
20:05 hodin; Česká televize / ČT1 a ČT24 - reportáž Výročí Stalinova úmrtí odvysílaná v 
rámci pořadu Události 5. března 2016 od 19:00 hodin; Česká televize / ČT1 a ČT24 - 
neuvedení titulu prezident; Česká televize / ČT1 a ČT24 - pořad Otázky Václava 
Moravce odvysílaný 28. února 2016 od 12:00 hodin; Česká televize / ČT1 - pořad Vůně 
krétské kuchyně s Miroslavem Donutilem odvysílaný dne 19. února 2016 od 18:25 
hodin; Česká televize / nespecifikovaný program - reakce na odpověď Rady; 
PHONOTEX spol. s r.o. / TV8 a Slovak Sport, s.r.o. / Slovak Sport TV - vyhodnocení 
postoupených stížností slovenským regulačním orgánem.  

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v 
souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 
500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností UNILEVER ČR, 
spol. s r.o., IČ: 18627781, se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00 Praha 8, 
správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se 
mohl dopustit zadáním reklamy Flora - GOLD jemná máslová příchuť, premiéra 
odvysílání dne 1. 9. 2015 v 7:40:58 hodin na programu Prima, která může být nekalou 
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v reklamě jsou voleny 
postupy a sdělení, která mohou spotřebitele uvést v omyl o povaze složení výrobku 
Flora, konkrétně grafickým zpracováním, kdy jsou prezentovány animované podoby 
rostlin slunečnice, lnu a řepky, přičemž uvedené může u spotřebitele vyvolat dojem, že 
výrobek je tvořen výlučně z olejů těchto rostlin.  

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v 
souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 
500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností UNILEVER ČR, 
spol. s r.o., IČ: 18627781, se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00 Praha 8, 
správní řízení pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 1 
písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že informace o 
potravinách nesmějí být zavádějící, zejména pokud jde o charakteristiky potraviny a 
zvláště o její povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu 
nebo místo provenience, způsob výroby nebo získání. Čehož se mohla uvedená 
společnost dopustit zadáním reklamy Flora - GOLD jemná máslová příchuť, premiéra 
odvysílání dne 1. 9. 2015 v 7:40:58 hodin na programu Prima, neboť v reklamě je 
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deklarováno, že výrobek je složen z lněného, slunečnicového a řepkového oleje, 
přičemž z obalu výrobku vyplývá, že výrobek je složen i z palmového oleje. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v 
souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 
500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností UNILEVER ČR, 
spol. s r.o., IČ: 18627781, se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00 Praha 8, 
správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se 
mohl dopustit zadáním reklamy Flora (s máslem) - premiéra odvysílání dne 17. 2. 2016 
v 12:22:12 na programu Nova, která může být nekalou obchodní praktikou podle 
zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele, a to tím, že v reklamě jsou voleny postupy a sdělení, která mohou 
spotřebitele uvést v omyl o povaze složení výrobku Flora, konkrétně grafickým 
zpracováním, kdy jsou prezentovány animované podoby rostlin slunečnice, lnu a řepky, 
přičemž uvedené může u spotřebitele vyvolat dojem, že výrobek je tvořen výlučně z 
olejů těchto rostlin.  

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje 
provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 27383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha, 
PSČ 147 00, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil odvysíláním pořadu Studio 6 dne 29. února 2016 od 5:59 na programu ČT1, 
resp. rozhovoru na téma „Soud se zdravotníkem z Osvětimi“ (čas rozhovoru 8:12-8:16 
hodin), který obsahoval informaci moderátorky „Hubert Zafke sloužil v polském 
koncentračním táboře Osvětim“ a opakovaně též grafický titulek ve stejném znění a 
pořadu Zprávy dne 29. února 2016 od 9:00 hodin na programu ČT24, respektive 
příspěvku s tématem projednávání případu Huberta Zafkeho berlínským soudem, který 
též obsahoval formulaci „Hubert Zafke sloužil v polském koncentračním táboře 
Osvětim“. Formulace „Hubert Zafke sloužil v polském koncentračním táboře Osvětim“ je 
nepravdivá, jelikož se jednalo o koncentrační tábor německý. Provozovatel tak porušil 
jednu ze stěžejních zásad objektivního a vyváženého informování. Rada stanovila lhůtu 
k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV 
Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha, PSČ 180 00, 
správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Autosalon dne 
11. února 2016 od 20:15 hodin na programu Prima COOL, jenž byl označen jako 
obsahující umístění produktu a jehož součástí byl test autoservisů, který byl vystaven 
tak, aby zdůraznil přednosti autorizovaných servisů Škoda v porovnání s nezávislými 
servisy a který směřoval k odrazení spotřebitelů od využívání služeb neautorizovaných 
servisů a manipulativními postupy naváděl k výhradnímu využívání autorizovaných 
servisů Škoda. Pořad tak mohl nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt.  

-  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 § 64 odst. 1 
písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala 
dne 15. března 2016 toto usnesení: Správní řízení sp.zn. 2016/145/RUD/FTV vedené z 
moci úřední s provozovatelem televizního vysílání FTV Prima, spol. s r.o. IČ: 48115908, 
sídlem Na Žertvách 132/24, PSČ 18000, Praha 8, pro možné porušení ustanovení § 42 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že na programu Prima love v 
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roce 2015 nevyhradil nadpoloviční podíl celkového vysílacího času pro evropská díla, 
se přerušuje do doby skončení soudního řízení č.j. 9 A 321/2014, které je vedeno u 
Městského soudu v Praze. 

-  Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) 
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění účinném v době 
odvysílání (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 76 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 15. 
března2016 následující usnesení: Správní řízení sp. zn. 2015/818/had/CET a 
2015/923/had/CET se spojují a věc bude dále projednána pod společnou sp. zn. 
2015/923/had/CET, neboť tomuto spojení nebrání povaha věci. 

-  Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 
písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných 
předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), podle § 8a odst. 2 písm. b) a podle § 8a odst. 
6 písm. c) téhož zákona a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v 
platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 15. března 2016 toto 
rozhodnutí: Rada dle ustanovení § 8a odst. 2 písm. b) a podle § 8a odst. 6 písm. c) 
zákona č. 40/1995 Sb., ukládá zadavateli reklamy, společnosti ABC TV s.r.o., IČ 
01617184, sídlem Poděbradská 777/9, Praha 9, PSČ 190 00, pokutu ve výši 200 000,- 
Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se 
dopustil 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. Pokuta 
je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-
19223001/0710, variabilní symbol 2015910. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost 
uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000 Kč na účet č. 3711-
19223001/0710, variabilní symbol 2015910. Náhrada nákladů je splatná do pěti 
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

-  Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 
písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných 
předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), podle § 8a odst. 2 písm. b) a podle § 8a odst. 
6 písm. c) téhož zákona a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v 
platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 15. března 2016 toto 
rozhodnutí: Rada dle ustanovení § 8a odst. 2 písm. b) a podle § 8a odst. 6 písm. c) 
zákona č. 40/1995 Sb., ukládá zadavateli reklamy, společností WS International a.s., IČ: 
26222540, sídlem Perunská 1337/2, 695 01 Hodonín, pokutu ve výši 200 000,- Kč za 
porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil 
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zadáním reklamy, respektive teleshoppingu "Harry Blackstone“, který byl odvysílán dne 
12. října 2015 v čase 13:54:13 hodin na programu Televize Barrandov a který je 
nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. dle ustanovení § 4 odst. 3 
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. s) Přílohy 1 k tomuto 
zákonu, když v teleshoppingu uvádí, že k produktu všestranný Harry Blackstone nůž 
obdrží divák „zcela zdarma“ porcovací nůž, nůž na bylinky, špikovací nůž, a dále „zcela 
zdarma“ šest steakových nožů, to vše za 999 Kč. Ve skutečnosti je však cena 999 Kč 
cenou za sadu deseti výrobků (všestranný Harry Blackstone nůž, porcovací nůž, nůž na 
bylinky, špikovací nůž a šest steakových nožů), neboť žádný z těchto výrobků není 
prodáván samostatně a všechny tedy tvoří integrální součást sady výrobků. Za „dárek“ 
může být považován nanejvýše dárkový box obsahující tři nože a keramickou škrabku, 
který je spolu s výrobky v rámci obchodního sdělení prezentován, potažmo jako 
„DÁREK ZDARMA“ uváděn na internetových stránkách zadavatele. Užitím slova „zcela 
zdarma“, se tak zadavatel dopustil nekalé obchodní praktiky, kdy v divákovi, resp. 
spotřebiteli vyvolával klamavý dojem, že kupuje jeden produkt za cenu 999 Kč, k němuž 
získává devět produktů zcela zdarma, ale ve skutečnosti divák kupuje sadu deseti 
výrobků. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na 
účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2015964. V souladu s ustanovením § 79 
odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení 
povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000 Kč na účet č. 
3711-19223001/0710, variabilní symbol 2015964. Náhrada nákladů je splatná do pěti 
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

-  Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 
písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných 
předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), podle § 8a odst. 2 písm. b) a podle § 8a odst. 
6 písm. c) téhož zákona a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v 
platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 15. března 2016 toto 
rozhodnutí: Rada dle ustanovení § 8a odst. 2 písm. b) a podle § 8a odst. 6 písm. c) 
zákona č. 40/1995 Sb., ukládá zadavateli reklamy, společnosti WS International a.s., IČ: 
26222540, sídlem Perunská 1337/2, 695 01 Hodonín, pokutu ve výši 200 000,- Kč za 
porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil 
zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Chop-it Blend-it“, který byl odvysílán dne 
12. října 2015 v čase 05:29:14 hodin na programu NOVA a který je nekalou obchodní 
praktikou podle zvláštního předpisu, tj. dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. s) Přílohy 1 k tomuto zákonu, když v 
teleshoppingu nabízí sadu (kráječ Chop-it a mixér Blend it) v akci 1 + 1 za cenu 990 Kč 
(taktéž prostřednictvím audio oznámení v podobě „pouze dnes si můžete zakoupit 
úžasný kráječ za fantastickou zaváděcí cenu, díky naší velkolepé evropské 
marketingové kampani od nás dostanete také mixér. Za vše nezaplatíte běžných 
devatenáct set devadesát korun, ale pouhých devět set devadesát korun. A teď to 
nejlepší, druhý kompletní set dostanete absolutně zdarma. Ano, slyšeli jste správně, za 
tento fantastický kuchyňský set zaplatíte pouhých devět set devadesát korun. Při 
okamžitém zavolání a nákupu dostanete dvě nádoby kráječe společně se dvěma víčky 
úplně zdarma. Takto ušetříte dalších tisíc korun. Platíte pouze zaváděcí cenu devět set 
devadesát korun“). Z internetových stránek zadavatele (www.wsinternational.cz) je však 
zřejmé, že jedna sada tohoto produktu je sice prodávána samostatně za cenu 990 Kč, 
avšak ta je dlouhodobě označena jako "momentálně nedostupná" a není tedy vlastně 
reálně možné si jeden výrobek za cenu 990 Kč zakoupit, nýbrž je možné si zakoupit za 
tuto cenu pouze výrobky dva, v domněle výhodné sadě 1+1 zdarma. Nabídka jedné 
sady výrobku za cenu 990 Kč je tak zcela fiktivní a je užita pouze ve snaze legalizovat 
nekalou obchodní praktiku.Užitím slova „zdarma“ se tak zadavatel dopustil nekalé 
obchodní praktiky, kdy v divákovi, resp. spotřebiteli vyvolával klamný dojem, že kupuje 
dvě sady (kráječ Chop-it a mixér Blend it) za cenu sady jedné, a to za 990 Kč, přičemž 
ve skutečnosti zakupuje dvě sady za standardní cenu 990 Kč. Nejedná se tedy o 
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propagovanou akci 1+1 zdarma, respektive „dva za cenu jednoho“. Pokuta je splatná ve 
lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, 
variabilní symbol 2015961. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 
vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální 
částku nákladů správního řízení ve výši 1 000 Kč na účet č. 3711-19223001/0710, 
variabilní symbol 2015961. Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne 
doručení tohoto rozhodnutí.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24. února 2016, 
č.j. 5 A 309/2011, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady sp.zn.: 
2010/347/LOJ/ČES, č.j. LOJ/2651/2011, jímž byla provozovateli Česká televize uložena 
sankce ve výši 50.000,- Kč pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
platném v době spáchání jiného správního deliktu, kterého se dopustil odvysíláním 
označení sponzora Helen Doron Early English (sponzor pořadu, mutace 1) s premiérou 
dne 25. ledna 2010 v 12:30:01 hod. na programu ČT 1 a s reprízami na tomtéž 
programu ve dnech 25.1.2010 v čase 13:26:07, 26.1.2010 v čase 05:00:02, 26.1.2010 v 
čase 05:56:09, 26.1.2010 v čase 12:30:20, 26.1.2010 v čase 13:26:17, 27.1.2010 v 
čase 05:00:02, 27.1.2010 v čase 05:56:01, 27.1.2010 v čase 12:30:30, 27.1.2010 v 
čase 13:26:02, 28.1.2010 v čase 05:00:02, 28.1.2010 v čase 05:55:37, 28.1.2010 v 
čase 12:30:10, 28.1.2010 v čase 13:26:00, 29.1.2010 v čase 05:00:02, 29.1.2010 v 
čase 05:55:54, 29.1.2010 v čase 12:30:08, 29.1.2010 v čase 13:25:36, 30.1.2010 v 
čase 05:00:02 a 30.1.2010 v čase 05:55:28 hodin, které mělo reklamní prvky a které 
nebylo odděleno od ostatních částí programu a jako reklama bylo ve vysílání 
nerozeznatelné. 

-  Rada vzala zpět kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 
února 2016 č.j. 5 A 309/2011, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady sp.zn.: 
2010/347/LOJ/ČES, č.j. LOJ/2651/2011, jímž byla provozovateli Česká televize uložena 
sankce ve výši 50.000,- Kč pro porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
platném v době spáchání jiného správního deliktu, kterého se dopustil odvysíláním 
označení sponzora Helen Doron Early English (sponzor pořadu, mutace 1) s premiérou 
dne 25. ledna 2010 v 12:30:01 hod. na programu ČT 1 a s reprízami na tomtéž 
programu ve dnech 25.1.2010 v čase 13:26:07, 26.1.2010 v čase 05:00:02, 26.1.2010 v 
čase 05:56:09, 26.1.2010 v čase 12:30:20, 26.1.2010 v čase 13:26:17, 27.1.2010 v 
čase 05:00:02, 27.1.2010 v čase 05:56:01, 27.1.2010 v čase 12:30:30, 27.1.2010 v 
čase 13:26:02, 28.1.2010 v čase 05:00:02, 28.1.2010 v čase 05:55:37, 28.1.2010 v 
čase 12:30:10, 28.1.2010 v čase 13:26:00, 29.1.2010 v čase 05:00:02, 29.1.2010 v 
čase 05:55:54, 29.1.2010 v čase 12:30:08, 29.1.2010 v čase 13:25:36, 30.1.2010 v 
čase 05:00:02 a 30.1.2010 v čase 05:55:28 hodin, které mělo reklamní prvky a které 
nebylo odděleno od ostatních částí programu a jako reklama bylo ve vysílání 
nerozeznatelné. 

-  Rada 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.), vydala 
toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, sídlem 
Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070 správní řízení vedené z moci úřední pro možné 
porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., platném v době spáchání jiného 
správního deliktu, kterého se dopustil tím, že odvysílal obchodní sdělení prezentované 
jako označení sponzora Helen Doron Early English (sponzor pořadu, mutace 1) s 
premiérou dne 25. ledna 2010 v 12:30:01 hod. na programu ČT 1 a s reprízami na 
tomtéž programu ve dnech 25.1.2010 v čase 13:26:07, 26.1.2010 v čase 05:00:02, 
26.1.2010 v čase 05:56:09, 26.1.2010 v čase 12:30:20, 26.1.2010 v čase 13:26:17, 
27.1.2010 v čase 05:00:02, 27.1.2010 v čase 05:56:01, 27.1.2010 v čase 12:30:30, 
27.1.2010 v čase 13:26:02, 28.1.2010 v čase 05:00:02, 28.1.2010 v čase 05:55:37, 
28.1.2010 v čase 12:30:10, 28.1.2010 v čase 13:26:00, 29.1.2010 v čase 05:00:02, 
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29.1.2010 v čase 05:55:54, 29.1.2010 v čase 12:30:08, 29.1.2010 v čase 13:25:36, 
30.1.2010 v čase 05:00:02 a 30.1.2010 v čase 05:55:28 hodin, které naplňovalo 
definiční znaky reklamy, nebylo ve vysílání rozeznatelné jako reklama a nebylo zřetelně 
zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově odděleno od ostatních částí programu, 
neboť došlo k uplynutí prekluzivní lhůty dle § 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 24. února 2016, 
č.j. 3 As 176/2015, kterým byla zamítnuta kasační stížnost provozovatele Česká 
televize, IČ 00027383, sídlem Praha 4, Kavčí hory, proti rozsudku Městského soudu v 
Praze ze dne 16. července 2015, č.j. 8 A 71/2015, který zamítl žalobu proti rozhodnutí 
Rady ze dne 3. února 2015, č.j. RRTV/617/2015-DRD, o uložení pokuty ve výši 50 000,- 
Kč pro porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel 
dopustil odvysíláním pořadu Sama doma odvysílaného dne 25. dubna 2014 od 12:30 
hodin na programu ČT1, který obsahoval nepatřičně zdůrazněné umístění produktu 
Lenovo. 

 

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 

-  Rada zapisuje změnu v Evidenci audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, 
spočívající ve změně poskytovatele služby Videačesky.cz poskytované na adrese 
www.videacesky.cz. Počínaje 24. zářím 2015 je služba poskytována společností Net 
Income CZ s.r.o., IČ 242 06 229, se sídlem Praha 10, Ukrajinská 728/2, PSČ 101 00. 

-  Rada provádí výmaz poskytovatele KANTÁTA, s.r.o. (TV Integral/www.integraltv.cz), 
IČ: 25606565, se sídlem Řevničov, Tyršovo náměstí 16, PSČ 270 54 (bývalá adresa 
Kostelec nad Černými Lesy, Pražská 479, PSČ 281 63), z Evidence poskytovatelů 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. 

-  Rada provádí výmaz poskytovatele České dráhy, a.s. (Televizní portál 
ČD/www.cd.cz/tv), IČ: 709 94 226, se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 
1, PSČ 110 00, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání. 

-  Rada provádí výmaz poskytovatele Viktora Tomčíka (www.fajnserialy.cz a 
www.animaxo.cz), IČ: 74527444, se sídlem Dolnická 40, Cheb, PSČ 350 02, z 
Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. 

-  Rada provádí výmaz poskytovatele TV Proxima s.r.o. (tvhradec/www.tvhradec.cz), 
aktuálně PROXIMA SPORT s.r.o., IČ: 25968033, se sídlem Hradec Králové, U Soudu 
388/1, PSČ 503 00, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání.  

-  Rada vzala na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na 
vyžádání FILM.SEZNAM.CZ dostupné na adrese http://film.seznam.cz společností 
Seznam.cz, a.s., IČ: 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, PSČ 150 00.  

 

 

 

 

V Praze dne 17. 3. 2016 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


