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Tisková zpráva ze 7. zasedání 2019, konaného dne 9. 4. 2019  

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 7. zasedání 
projednala 40 bodů programu. Vyhodnotila 24 stížností diváků a posluchačů, vydala šest 
upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení dvou řízení o přestupku. Rada na 
svém 7. zasedání uložila pokutu společnosti Barrandov Televizní Studio a.s. ve výši 
200 000,- Kč pro porušení § 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustila odvysíláním teleshoppingu Klenot TV dne 18. července 2018 od 12:15 hodin na 
programu Kino Barrandov, neboť v teleshoppingu prohlašuje, že výrobek „Terapeutický 
prsten dr. Woo“ (prezentovaný v čase mezi 13:31 - 14:10 hodin) může odstranit rozličné 
tělesné i duševní choroby. Moderátorka prezentuje prsten slovy: „„Je to revoluce ve 
vědě.“ „My nemusíme mít bolesti v dnešní době, to je něco starého.“ „Je to nejlepší řešení 
na bolení hlavy.“ „Má to stejné účinky akupunktury, jako jehly.“ „To není zázrak, to je 
medicína, to je věda.“ Údajné léčivé účinky prstenu jsou i jinak neustále zdůrazňovány, 
resp. jsou prezentovány jako zásadní důvod k nákupu prstenu. Sloganem „Jaká je cena 
vašeho zdraví“ naznačuje spotřebitelům jednoznačně, že si kupují produkt, který jim 
zajistí zdraví. Takový postup může spotřebitele přimět učinit rozhodnutí (nákup produktu), 
které by za běžných okolností neučinili. Důsledkem může být případné ohrožení zdraví 
spotřebitelů, kteří mohou na základě daných informací zanedbat péči o své zdraví, resp. 
mohou lékařskou péči nahradit koupí daného produktu. To hrozí především u zranitelných 
skupin spotřebitelů, především starších osob, na které sdělení (vzhledem k nemocem, o 
kterých hovoří) primárně cílí.  

Rada na svém 7. zasedání udělila dvě licence k provozování rozhlasového vysílání 
společnosti Route Radio s.r.o., a to jednu licenci k provozování digitálního rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů a jednu licenci k provozování rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím družic, obě pro program Rádio Dálnice. 

Rada schválila výroční Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o 
stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání za rok 2018. 

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 a § 25 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 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
společnosti Route Radio s.r.o., IČ: 27852474, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 
Ostrava licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice, šířeného 
prostřednictvím vysílačů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 8 let od právní 
moci tohoto rozhodnutí. 

-  Rada v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 a § 25 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 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
společnosti Route Radio s.r.o., IČ: 27852474, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 
Ostrava licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice, šířeného 
prostřednictvím družic. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 8 let od právní 
moci tohoto rozhodnutí. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů se soubory technických parametrů Boskovice 2 101,1 MHz / 200 W souřadnice 
WGS84: 16 38 01 / 49 29 51; Břeclav I 92,4 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 16 53 19 / 
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48 45 20; Domažlice Vavřinec 90,8 MHz / 200 W souřadnice WGS84: 12 54 39 / 49 25 
06; Hodonín Doly 92,2 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 17 07 36 / 48 50 41; Nový Jičín 
Silo 107,7 MHz / 100 W souřadnice WGS84: 18 00 28 / 49 36 01; Slavíč 94,6 MHz / 200 
W souřadnice WGS84: 17 39 08 / 49 32 52; Velké Meziříčí 5 91,6 MHz / 100 W souřadnice 
WGS84: 16 00 01 / 49 21 02; Žďár nad Sázavou 1 91,9 MHz / 100 W souřadnice WGS84: 
15 56 50 / 49 32 56, se lhůtou pro doručení žádostí do 23. května 2019. 

-  Rada se seznámila s analýzou programu SIGNÁL RÁDIO PRAHA provozovatele 
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. ze dne 6. 3. 2019 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 PS 
KŘÍDLA, s.r.o. (program Rádio PETROV; Jihlava-Bedřichov 98,0 MHz) dne 28. března 
2019, JUKE BOX, spol. s r. o. (program RADIO ČAS-FM; Zlín 103,7 MHz) dne 28. března 
2019, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rock Radio; České Budějovice 99,7 MHz) dne 
28. března 2019, RADIO BONTON a.s. (program Rádio Bonton; Česká Lípa 96,9 MHz) 
dne 28. března 2019, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; Liberec-
Vratislavice 107,4 MHz) dne 28. března 2019 a RADIO ZLÍN, spol. s r.o. (program Radio 
Zlín; Zlín 91,7 MHz) dne 28. března 2019. 

-  Rada se seznámila s analýzou vizualizovaného vysílání programu Český rozhlas 
Radiožurnál provozovatele Český rozhlas a shledala, že v předmětné věci nedošlo k 
porušení zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 
změně některých zákonů. 

-  Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/4275/2019-vra) na způsob informování 
Českého rozhlasu o tématu odchodu Velké Británie z Evropské unie. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 - 3 
zákona č. 231/2001 Sb. upozornila provozovatele televizního vysílání PRAHA TV s.r.o., 
IČ: 25830937, se sídlem: Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3, na porušení 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dle § 60 odst. odst. 4 písm. c) zákona 
č. 231/2001 Sb. provozuje televizní vysílání programu PRAHA TV prostřednictvím 
zvláštních přenosových systémů - internetu , aniž je k tomu oprávněn podle tohoto zákona 
nebo podle zvláštního zákona. Rada stanovila provozovateli lhůtu k nápravě 15 dnů ode 
dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada udělila provozovateli Brno TV, s.r.o., IČ: 06191941, se sídlem: Moravské náměstí 
127/3, Brno-město, 602 00, Brno, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci sp. zn. RRTV/2017/743/smu, č.j. RRTV/13744/2017-smu ze dne 26. září 2017, 
podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající 
v převodu: a) celého obchodního podílu společníka Jana Dudka, nar. 27. května 1958, 
bytem Velehradská 1162, 686 03, Staré Město ve výši 20 % s vkladem 100 000,- Kč na 
třetí osobu - nového společníka společnost PRAHA TV s.r.o., IČ: 25830937, se sídlem: 
Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00, Praha 3; b) části obchodního podílu 
společníka OUR MEDIA a.s., IČ: 28876890, se sídlem: Praha 3, Vinohradská 1597/174, 
PSČ 130 00 ve výši 10% s vkladem 50 000,- Kč na třetí osobu - nového společníka 
společnost PRAHA TV s.r.o., IČ: 25830937, se sídlem: Vinohradská 1597/174, 
Vinohrady, 130 00, Praha 3, v rozsahu žádosti doručené dne 6. února 2019 pod č.j. 
RRTV/2136/2019-vra a doplněné dne 15. března 2019 č.j. RRTV/4096/2019-vra. 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli Ústecká TV s.r.o., IČ 24797901, se sídlem 
Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zanikla dne 31. března 2019 podle 
§ 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování regionálního zemského 
televizního vysílání programu rtm plus Ústecko šířeného prostřednictvím vysílačů na 
základě licence, č.j. RRTV/18363/2018-smu, spis. zn.: RRTV/2018/857/smu, ze dne 
23. října 2018, na základě žádosti doručené dne 6. března 2019, pod č.j. 
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RRTV/3521/2019-vra. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb. 

-  Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb. udělila 
provozovateli PALMOVKA TV REGIO s.r.o., IČ: 04959043, se sídlem V. Talicha 1807/14, 
České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, souhlas s přerušením vysílání programu 
Televize Jéčko, šířeného prostřednictvím vysílačů (licence RRTV/2835/2016-zem z 
30. září 2016, s platností do 30. září 2028), na jeden rok od právní moci tohoto rozhodnutí, 
v rozsahu dle žádosti doručené dne 28. března 2019 a evidované pod č.j. 
RRTV/4335/2019-vra. 

-  Rada zrušila podle § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli 4Local, 
s.r.o., IČ: 24161357, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00, Praha 4, registraci 
sp. zn. 2012/463/sve/Int, č.j. sve/3163/2012 ze dne 4. září 2012, k provozování 
převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, na žádost 
provozovatele doručené dne15. března 2019 a 27. března 2019 pod č.j. 
RRTV/3794/2019-vra a č.j. RRTV/4339/2019-vra. 

-  Rada zrušila podle § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli Antény 
DAKR s.r.o., IČ: 61539376, se sídlem Obchodní 41, Velebudice, 434 01, Most, registraci 
č.j. Rg/72/99/ 2384 ze dne 1. července 1999, k provozování převzatého vysílání šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů, na žádost provozovatele doručené dne 25. března 
2019 pod č.j. RRTV/4254/2019-vra. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 
28970438, doručeným Radě dne 29. 3. 2019 pod č.j. RRTV/4448/2019-vra, spočívajícím 
v zahájení vysílání níže uvedených programů dne 30. 3. 2019: Comedy Central 
(RRTV/2019/51/zem); Comedy Central Extra (RRTV/2019/52/zem); Comedy Central +1 
(RRTV/2019/53/zem); MTV (RRTV/2019/54/zem); MTV Music 24 (RRTV/2019/49/fia); 
Nick Jr. (RRTV/2019/57/fia); Nick Jr. Too (RRTV/2019/50/fia); Nickelodeon 
(RRTV/2019/58/fia); Nicktoons (RRTV/2019/56/fia). 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2019/201/had provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu reklamy na doplněk stravy Detritin odvysílané premiérově 8. 10. 
2018 v 07:19 hod. na programu Barrandov NEWS. 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2019/158/had provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení s motivem „Barneys Sioux / Bestier“, v níž je 
spotřebitel informován o nabídce limitované edice Barnys Sioux plus Bestier energie pro 
celý den, odvysílané jako součást teleshoppingového bloku dne 18. listopadu 2018 v čase 
13:36:35 na programu Prima. 

-  Rada se seznámila se souhrnem podání, týkajících se televizního vysílání, doručených 
Radě v období od 18. do 27. března 2019, týkajících se těchto pořadů (celkem 23 
stížností): DONEAL, s.r.o. / JOJ Cinema - Špión, který mi dal kopačky, 15. ledna 2019 od 
20:15 hodin; Magical roof s.r.o. / JOJ Cinema+1 - Špión, který mi dal kopačky, 15. ledna 
2019 od 21:15 hodin - vulgarismy; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - Policajti z centra, 
17. března 2019 od 9:50 hodin, vulgarismy; Reklamní spot BILLA - tvrzení „Právě jsme 
dopekli meruňkové kapsy“; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov - Klenot 
TV; Česká televize / ČT1, ČT24 - Otázky Václava Moravce, 17. března 2019, 12:00 hodin, 
3 stížnosti na údajnou neobjektivitu; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL - Úplně debilní 
zprávy, 20. 3. 2019 od 20:05 hodin, dvě podání týkající se údajně nevhodného srovnání; 
Česká televize / ČT24 - Studio ČT24, 15. března 2019, 12:33; Česká televize / ČT1 - 
Kočka není pes, 16. března 2019 od 17:55 hodin; Česká televize / ČT2 - Hitlerův itinerář, 
20. března 2019 od 20:05 hodin; TV Nova s.r.o. / Nova, Televizní noviny, 15. března 2019 
od 19:30 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - Úplně debilní zprávy, 15. března 2019 
od 20:05 hodin; Česká televize / ČT:D - Večerníček, 16. března 2019 od 18:45 hodin; 
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - Policie v akci, 6. března 2019 od 9:25 hodin; TV Nova 
s.r.o. / Nova, Televizní noviny, 17. března 2019 od 19:30 hodin; Česká televize, 
zpravodajství o slovenských prezidentských volbách; Česká televize, zpravodajství o 
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situaci v katolické církvi; Česká televize / ČT1 - Volný pád, 25. února 2019 od 21:25 hodin; 
3x reakce na odpovědi Rady k předchozím stížnostem. 

-  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.“), a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá 
zadavatele obchodního sdělení, společnost BILLA, spol. s r.o., IČ 00685976, sídlem 
Říčany u Prahy, Modletice 67, PSČ 25101, o podání vysvětlení, zda přímo v prodejnách 
BILLA probíhá pečení čerstvého pečiva (tj. z připraveného těsta), či zda je zde pečivo 
pouze rozpékáno ze zmrazeného polotovaru, a to zejména v návaznosti na tvrzení „Právě 
jsme dopekli meruňkové kapsy“, které zazní v reklamě BILLA odvysílané dne 18. března 
2019 v čase od 16:16:11 hodin na programu NOVA. Rada stanovila lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), žádá společnost Emporia Style Kft., 
IČO: 01- 09-170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41, o 
podání vysvětlení ve věci stížnosti č. j. RRTV/3689/2019-vra, doručené Radě dne 
12. března 2019 a dále o podání vysvětlení, jakým způsobem může doložit tvrzení 
protagonistek teleshoppingových bloků Klenot TV vysílaných ve dnech 4., 7. a 8. března 
2019 na programu Televize Barrandov, že každý nabízený produkt z kolekce „od Glenna 
Lehrera“ vyrábí ručně sám Glenn Lehrer (zaznělo opakovaně v uvedených 
teleshoppingových blocích), že Glenn Lehrer vyrábí „pár“ klenotů do roka (4. března 2019 
v 8:18 a 7. března 2019 v 9:38 hodin na programu Televize Barrandov), že vše je 
vyrobeno v jednom či maximálně dvou kusech (7. března 2019 v 9:47 hodin na programu 
Televize Barrandov) a že prsten nabízený dne 8. března 2019 od 8:12 hodin na programu 
Televize Barrandov byl vyroben pouze ve třech kusech (tvrzení v čase 8:15 hodin). Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  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 
FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem: Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 
180 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že dne 20. března 2019 odvysílal od 20:05 hodin na programu Prima COOL 
pořad Úplně debilní zprávy včetně příspěvku, v němž moderátorka v žertovné nadsázce 
přirovnává střelbu v novozélandských mešitách k počítačové hře Counter-Strike, čímž 
došlo k porušení povinnosti zajistit, aby vysílané pořady nelíčily krutá nebo jinak nelidská 
jednání takovým způsobem, který je jejich zlehčováním. Rada stanovila lhůtu k nápravě 
7 dnů od doručení 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 
ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, 
o podání vysvětlení k pořadu Otázky Václava Moravce, odvysílanému dne 17. března 
2019 od 12:00 hodin na programech ČT1 a ČT24, jakým způsobem byla zajištěna 
názorová vyváženost tohoto pořadu, když k otázce vyloučení Václava Klause ml. z ODS 
se nemohl vyslovit Václav Klaus ml. či jiný host, u něhož by bylo možno očekávat, že 
bude interpretovat a zastávat Klausovo stanovisko. A dále na základě jakých konkrétních 
důkazů a podkladů moderátor pořadu obvinil Václava Klause ml. z nenávisti vůči Židům. 
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu ČT1 provozovatele 
Česká televize v úseku 9:59:13-22:57:21 hodin dne 26. února 2019. 
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-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc prosinec 2018. 

-  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 § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a 
řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“), a dle § 1 odst. 10 zákona č. 40/1995 
Sb., rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností Biopol GN s.r.o., IČ: 
26214768, se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále „obviněný“), 
řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., 
neboť zadáním reklamy/oznámení o sponzorování pořadu s motivem „Celadrin 
locomotive“, odvysílané dne 16. prosince 2018 v čase 22:04:09 na programu Nova 
Cinema, mohlo dojít k porušení povinnosti, aby reklama, prostřednictvím které byl 
propagován doplněk stravy Celadrin locomotive, obsahovala zřetelný text "doplněk 
stravy". V obchodním sdělení kategorizace produktu jako doplňku stravy absentuje v 
obrazové i zvukové složce. 

-  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 
AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, PSČ 
18600 Praha 8 - Karlín, který byl ve smyslu ustanovení § 1 odst. 7 zákona č. 40/1995 Sb. 
šiřitelem obchodního sdělení / reklamy s motivem „Fortuna SK reprezentace“, 
odvysílaného dne 29. prosince 2018 v čase 23:52:58 hodin na programu SPORT2, ke 
sdělení osoby, která si u něj šíření předmětného obchodního sdělení objednala, a ke 
sdělení zadavatele a zpracovatele 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 
AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, PSČ 
18600 Praha 8 - Karlín, který byl ve smyslu ustanovení § 1 odst. 7 zákona č. 40/1995 Sb. 
šiřitelem obchodního sdělení / reklamy s motivem „Fortuna SK aplikace“, odvysílaného 
30. prosince 2018 v čase 8:59:29 hodin na programu Sport1 Czechia and Slovakia, ke 
sdělení osoby, která si u něj šíření předmětného obchodního sdělení objednala, a ke 
sdělení zadavatele a zpracovatele obchodního sdělení. 

-  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 § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a 
řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem, 
společností JANKAR PROFI, s.r.o., IČ: 25868128, se sídlem Čeladná 262, okres Frýdek-
Místek, PSČ 73912, 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 obchodního sdělení / 
teleshoppingu s motivem „medicinka.cz/ženšen“ propagujícího doplněk stravy Červený 
ženšen (Bojdův ženšen), které bylo odvysíláno dne 31. prosince 2018 v čase 15:39 hodin 
na programu BARRANDOV KRIMI, neboť Dr. Bojda produkt propaguje tvrzením, že dle 
klinických studií „Při dlouhodobém stresovém zatížení může se zvýšit riziko vzniku 
onkologických onemocnění u takto zatěžovaných lidí až o pětasedmdesát procent. 
Ženšen umí dobře postupovat proti tady těmto nerovnováhám, a proto taky třeba se mu 
říká někdy adaptogen, což vlastně on vstupuje do hormonálního systému, který nějakým 
způsobem ovlivňuje, a výzkumy prokázaly, že například snižuje množství stresových 
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hormonů, které jsou přítomny v krvi, pokud člověk užívá dostatečné dávky dobrého 
ženšenu.“ Z uvedeného je možno dovodit, že užíváním nabízeného doplňku stravy dojde 
k odstranění stresových poruch, jež mohou zvýšit pravděpodobnost získání 
onkologického onemocnění. Divák tak v souladu s obchodním sdělením může přičítat 
přípravku preventivní účinek v případě onkologických onemocnění, u kterých je příčinou 
stres. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele 
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 26418011, se sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, 
Praha 5 na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že dne 31. prosince 2018 v čase 15:39 hodin na programu BARRANDOV 
KRIMI odvysílal obchodní sdělení / teleshopping s motivem „medicinka.cz/ženšen“ 
propagující doplněk stravy Červený ženšen (Bojdův ženšen), čímž porušil povinnost 
zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a 
humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti 
nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin. Rada stanovila 
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních 
sdělení na programu Nova 2 provozovatele TV Nova s.r.o. ze dne 19. ledna 2019, 
20:00 - 22:00 hodin. 

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. l) a § 60 
odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném 
podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen 
„zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla takto: Obviněná společnost Barrandov 
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, 
PSČ 152 00, se uznává vinnou v souladu s § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. 
pro porušení § 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila 
odvysíláním teleshoppingu Klenot TV dne 18. července 2018 od 12:15 hodin na programu 
Kino Barrandov, neboť v teleshoppingu prohlašuje, že výrobek „Terapeutický prsten dr. 
Woo“ (prezentovaný v čase mezi 13:31 - 14:10 hodin) může odstranit rozličné tělesné i 
duševní choroby. Moderátorka prezentuje prsten slovy: „„Je to revoluce ve vědě.“ „My 
nemusíme mít bolesti v dnešní době, to je něco starého.“ „Je to nejlepší řešení na bolení 
hlavy.“ „Má to stejné účinky akupunktury, jako jehly.“ „To není zázrak, to je medicína, to 
je věda.“ Údajné léčivé účinky prstenu jsou i jinak neustále zdůrazňovány, resp. jsou 
prezentovány jako zásadní důvod k nákupu prstenu. Sloganem „Jaká je cena vašeho 
zdraví“ naznačuje spotřebitelům jednoznačně, že si kupují produkt, který jim zajistí zdraví. 
Takový postup může spotřebitele přimět učinit rozhodnutí (nákup produktu), které by za 
běžných okolností neučinili. Důsledkem může být případné ohrožení zdraví spotřebitelů, 
kteří mohou na základě daných informací zanedbat péči o své zdraví, resp. mohou 
lékařskou péči nahradit koupí daného produktu. To hrozí především u zranitelných skupin 
spotřebitelů, především starších osob, na které sdělení (vzhledem k nemocem, o kterých 
hovoří) primárně cílí. Za přestupek se obviněné v souladu s ustanovením § 60 odst. 7 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá pokuta ve výši 200 000,- Kč. Pokuta je splatná 
ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, 
variabilní symbol 2018795. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o 
odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uložila Rada účastníku řízení 
povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000, - Kč na účet č. 3711-
19223001/0710, variabilní symbol 2018795, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních 
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

-  Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) a dle 
§ 8a odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 
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zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů, účinného v době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon 
č. 40/1995 Sb.“), a ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném znění, vydala dne 9. dubna 
2019 následující rozhodnutí: Obviněný zadavatel, Telemedia Interactv Production Home 
Limited, sídlem Arch. Makarios III,195 Neocleous House P.C. 3030. Limassol Cyprus Vat: 
CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, se uznává vinným v souladu s § 8a odst. 
2 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. pro porušení povinnosti stanovené § 2 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 40/1995 Sb. zadáním reklamy/teleshoppingu Eroskop vysílaného dne 
15. února 2018 v čase od 23.34 hodin na programu BARRANDOV PLUS, který je nekalou 
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. f) Přílohy 1 k tomuto zákonu. 
Moderátorka teleshoppingu v souvislosti se zavoláním do studia a zodpovězením 
hádanky několikrát explicitně uvedla, že mají diváci definitivně poslední šanci a že 
nastává konec hry, přičemž reálně soutěž skončila až za dalších třicet minut. Prohlásila 
např.: „Přátelé, já si vážně nedělám legraci, vážně si nedělám legraci. Máte poslední 
možnost, protože tohle je opravdu konec této hry. Opravdu konec.“ Divákům byly 
nepravdivě sděleny informace, které mohly způsobit učinění okamžitého obchodního 
rozhodnutí, tzn. zavolání na speciálně zpoplatněnou linku, aniž by měli volající čas 
potřebný k informovanému rozhodnutí. Rada dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 
Sb., rozhodla uložit pachateli Telemedia Interactv Production Home Limited, sídlem Arch. 
Makarios III,195 Neocleous House P.C. 3030. Limassol Cyprus Vat: CY10147566V 
Company Reg. no.: HE 144566 za spáchání uvedeného přestupku trest ve formě 
napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na důsledky svého protiprávního 
jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to 
peněžitý trest. Pachateli je možné v budoucnu uložit pokutu ve výši 5 000 000,- Kč. 
V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, 
a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální 
částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní 
symbol 2018660, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení 
tohoto rozhodnutí. 

-  Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) a dle 
§ 8a odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů, účinného v době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon 
č. 40/1995 Sb.“), a ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném znění, vydala dne 9. dubna 
2019 následující rozhodnutí: Obviněný zadavatel reklamy, Telemedia Interactv 
Production Home Limited, sídlem Arch. Makarios III,195 Neocleous House P.C. 3030. 
Limassol Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, se uznává vinným 
v souladu s § 8a odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. pro porušení povinnosti 
stanovené § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. zadáním reklamy/teleshoppingu 
Linka lásky vysílaného dne 11. února 2018 v čase od 12.00 hodin na programu KINO 
BARRANDOV, který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle 
ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. 
f) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Moderátorka teleshoppingu v souvislosti se zavoláním do 
studia a zodpovězením hádanky několikrát explicitně uvedla, že mají diváci poslední 
šanci a prohlásila, že ji v tom režie utvrdí. Na obrazovce se následně objevil blikající nápis 
POSLEDNÍ ŠANCE, přestože soutěž pokračovala další půl hodiny. Moderátorka 
používala výrazy jako „teď, nebo nikdy“, dále např. uvedla: „Ano, jestli mi nevěříte nebo 
jestli jste mi nevěřili doposud, tak vám to teď klidně i napíšeme na obrazovku, jestli máte, 
jestli víte, že co je psáno, to je dáno. Poslední šance, poslední příležitost.“ Soutěž ovšem 
skončila až o třicet minut později. Vzhledem poměrně jednoduchému úkolu a vysílacímu 
času v neděli po poledni mohli televizní vysílání sledovat lidé, kteří znali správnou 
odpověď a na základě časového presu učinili okamžité rozhodnutí, jež by za jiných 
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okolností neučinili. Tzn., zavolali na speciálně zpoplatněnou linku s domněním, že soutěž 
končí a jedná se tedy o poslední příležitost, jak se do ní zapojit. Zadavatel teleshoppingu 
se dopustil klamavé obchodní praktiky, když nepravdivě uvedl, že výrobek nebo služba 
budou nabízeny pouze po omezenou dobu nebo že budou nabízeny pouze po omezenou 
dobu za určitých podmínek s cílem přimět spotřebitele k okamžitému rozhodnutí, aniž by 
mu poskytl přiměřenou lhůtu potřebnou k informovanému rozhodnutí. Rada dle 
ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., rozhodla uložit pachateli Telemedia Interactv 
Production Home Limited, sídlem Arch. Makarios III,195 Neocleous House P.C. 3030. 
Limassol Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566 za spáchání 
uvedeného přestupku trest ve formě napomenutí, kterým se pachatel výslovně 
upozorňuje na důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování 
výše uvedeného protiprávního jednání, a to peněžitý trest. Pachateli je možné v budoucnu 
uložit pokutu ve výši 5 000 000,- Kč. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona 
č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada 
účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- na účet 
č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2018658, úhrada nákladů je splatná do pěti 
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

-  Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) a dle 
§ 8a odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů, účinného v době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon 
č. 40/1995 Sb.“), a ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném znění, vydala dne 9. dubna 
2019 následující rozhodnutí: Obviněný zadavatel reklamy, Telemedia Interactv 
Production Home Limited, sídlem Arch. Makarios III,195 Neocleous House P.C. 3030. 
Limassol Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, se uznává vinným 
v souladu s § 8a odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb. pro porušení povinnosti 
stanovené § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., zadáním reklamy/teleshoppingu Linka lásky 
vysílaného dne 7. února 2018 v čase od 12.15 hodin na programu KINO BARRANDOV, 
který je v rozporu s dobrými mravy, neboť nepatřičně srovnává získávání finančních 
prostředků z pracovní činnosti a potenciální výhru v interaktivním teleshoppingu, 
současně moderátorka opakovaně zesměšňovala diváky, kteří se rozhodnou jít do práce 
místo toho, aby zavolali na speciálně zpoplatněnou linku (90 Kč/min, resp. 2 €/min), a 
vyvolávala dojem, že je získání výhry snadné a lepší než chodit do práce. Mj. uvedla: 
„11 tisíc korun za správnou odpověď hned je vašich. Pojďte si je vydělat, to je přece lepší 
než být v práci. 11 tisíc korun, tak šup. Honem!“ či „Nebo pro vás je lepší práce, vydělávat 
penízky v práci? Tady si můžete vydělat během jednoho telefonátu 4800 korun. Tak 
pojďte do toho, využijte toho!“ Zesměšňování práce za účelem obživy není příklad hodný 
následování, zejména když si uvědomíme, že pravděpodobnost výhry v podobné soutěži 
není vysoká. Slova moderátorky mohou ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem 
mravnost. Rada dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., rozhodla uložit pachateli 
Telemedia Interactv Production Home Limited, sídlem Arch. Makarios III,195 Neocleous 
House P.C. 3030. Limassol Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566 
za spáchání uvedeného přestupku trest ve formě napomenutí, kterým se pachatel 
výslovně upozorňuje na důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě 
opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to peněžitý trest. Pachateli je možné 
v budoucnu uložit pokutu ve výši 2 000 000,- Kč. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 
zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila 
Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč 
na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2018659, úhrada nákladů je splatná 
do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele EFB NETWORK s.r.o. k 
údajům, jimiž dokládá naplnění povinností dle §§ 42 - 44 zákona č. 231/2001 Sb. na 
programu UP NETWORK v roce 2018. Konkrétně s doplněnými číselnými údaji, z nichž 
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je zřejmý celkový vysílací čas programu v roce 2018 a celkový vysílací čas odvysílaných 
evropských děl, resp. přesné procentuální zastoupení evropských děl, evropských 
nezávislých děl a současných evropských nezávislých děl ve vysílání programu ve 
sledovaném kalendářním roce. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele EFB NETWORK s.r.o., IČ 05748208, 
sídlem V Oblouku 114, 25101, Čestlice, o podání vysvětlení k údajům, jimiž dokládá 
naplnění povinností dle §§ 42 - 44 zákona č. 231/2001 Sb. na programu UP NETWORK 
v roce 2018. Konkrétně Rada žádá o vysvětlení rozporu mezi číselnými údaji o celkové 
stopáži odvysílané evropské tvorby ve vysílání programu UP NETWORK v roce 2018 a 
přehledem pořadů, který byl součástí přípisu č.j. RRTV/1033/2019-vhu doručeného Radě 
dne 15. 1. 2019. A dále o vysvětlení faktu, že zatímco v přípise č.j. RRTV/1033/2019-vhu 
provozovatel uvádí, že nezařazuje evropskou nezávislou tvorbu do vysílání, v následné 
komunikaci (č.j. RRTV/4108/2019-vhu ) konstatuje, že v roce 2018 umístil do vysílání 959 
hodin evropské nezávislé tvorby, ovšem aniž by tento údaj podložil informacemi o 
konkrétních dílech a jejich výrobcích. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode 
dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti O2 Czech Republic a.s., k 
šíření zvukové stopy poskytující audiopopis pro osoby se zrakovým postižením 
prostřednictvím kabelových systémů. 

-  Rada žádá Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR o stanovisko ve 
věci šíření zvukové stopy poskytující audiopopis pro osoby se zrakovým postižením 
prostřednictvím kabelových systémů.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele AMC Networks Central 
Europe s.r.o., IČ: 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, z jakého 
důvodu byl zaslán Radě záznam programu SPEKTRUM HOME výhradně v maďarském 
jazyce, jestliže je v licenčních podmínkách uveden jako hlavní vysílací jazyk čeština, a 
dále s vysvětlením k obsahovým odlišnostem programu SPEKTRUM HOME ze dne 
5. října 2018, jak je dokládá poskytnutý záznam v maďarštině na straně jedné a obsahová 
nabídka programu pro ČR avizovaná v programových týdenících na straně druhé.  

-  Rada dle ustanovení § 4 odst. 2 a § 5 písm. a) zákona č.231/2001Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, a na základě ustanovení dle § 32 odst. 1 písm. l) 
téhož zákona, žádá provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, 
sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, o zapůjčení kontinuálního záznamu 
vysílání SPEKTRUM HOME (provozovaného na základě licence ze dne 8. srpna 2017, 
sp.zn.RRTV/2017/625/fia), a to ze dne 5. dubna 2019 v časovém úseku od 12:00 do 24:00 
hodin. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele SAK Studénka, příspěvková 
organizace, IČ: 66183561, se sídlem Budovatelská 770, Studénka, PSČ: 74213, z jakého 
důvodu vysílal v období 10. září - 5. října 2018 na programu TV Odra programové bloky 
OKO a NOČNÍ PROUD bez informačního kraulu, dále z jakého důvodu neaktualizoval v 
tomto období programový blok ZMS/SPORT každý týden a z jakého důvodu nevysílal v 
témže období v bloku ZMS/SPORT kromě záznamů jednání Zastupitelstva města 
Studénky také záznamy sportovních zápasů městských týmů, jak to u těchto bloků 
předpokládají programové podmínky licence sp. zn. 2011/157/zem/Měs. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele SAK Studénka, příspěvková organizace, IČ: 
66183561, se sídlem Budovatelská 770, Studénka, PSČ: 74213, na upozornění na 
porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 
5. října 2018 na programu TV Odra odvysílal v rámci Bloku lokálních televizí pořady 
Magazín Kabelové televize Kopřivnice, vydání s datem 21. září 2018, a Magazín 
moravskoslezského venkova 33/2018 bez označení televizního programu logem, čímž 
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porušil povinnost uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání, s 
výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. 

-  Rada se seznámila s přípisem provozovatele Magical roof s.r.o., IČ: 048 99 784, 
Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, doručeným Radě dne 15. března 2019, č.j. 
RRTV/3726/2019-vra, jehož přílohou byl záznam programu JOJ Cinema+1 ze dne 
15. ledna 2019 z časového úseku 19:00 - 24:00 hodin, a považuje zaslání tohoto 
záznamu za nápravu ve smyslu uloženého upozornění na porušení zákona ze dne 
12. března 2019, č.j. RRTV/3723/2019-rud, sp.zn. RRTV/2019/193/rud. 

-  Rada se seznámila s následnou reakcí provozovatele Magical roof s.r.o., IČ: 048 99 
784, Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, na uložené upozornění na porušení zákona 
ze dne 12. března 2019, č.j. RRTV/3723/2019-rud, sp.zn. RRTV/2019/193/rud.  

-  Rada se seznámila s žádostí předsedy volebního výboru Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR ze dne 26. března 2019, č.j. RRTV/4405/2019-vra, a schválila podobu 
odpovědi. 

-  Rada se seznámila s podanou stížností subjektu Podnikatelské odbory - Unie 
podnikatelských a živnostenských spolků, z. s. v případě „Stížnosti na postup při 
vyřizování žádosti o informace ve smyslu ustanovení § 16a a související zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
případně jen „informační zákon“).“ 

-  Rada jakožto povinný subjekt dle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, vydala dne 9. dubna 2019 prostřednictvím předsedy Rady, jakožto subjektu 
dle § 16a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, toto 
rozhodnutí: Stížnost zapsaného spolku Podnikatelské odbory - Unie podnikatelských a 
živnostenských spolků, z.s., IČ: 057 86 185 se sídlem: Mimoňská 3223, 470 01 Česká 
Lípa; ze dne 19. 3. 2019 evidovaná pod č. j. RRTV/4123/2019-vra ve věci žádosti o 
poskytnutí informace se odmítá. Výzva Rady k doplnění žádosti o informace č. j. 
RRTV/3801/2019-had je tímto rozhodnutím nedotčena.  

-  Rada se seznámila s obsahem zprávy Ofcom „Children and parents: Media use and 
attitudes report 2018“. 

-  Rada se seznámila se zprávou z jednání ERGA Academy v rámci Evropského týdne 
mediální gramotnosti, které se konalo dne 18. 3. 2019 v Bruselu. 

 

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 

-  Rada se seznámila se zprávou o screeningu audiovizuálních mediálních služeb 
SledovaniTV.cz, B-TV, TV DAKR, TV MORAVA a TV Fenix za období prosinec 2018.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele Sledovanitv.cz s.r.o., se sídlem U Vodárny 3032/2, 
616 00, Brno, o podání vysvětlení jakým způsobem naplňuje povinnost stanovenou § 6 
odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. jakým způsobem umožňuje příjemcům služby 
Sledovanitv.cz, umístěné na internetové adrese www.sledovanitv.cz, snadný, přímý a 
trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní 
ode dne doručení výzvy. 

 

OSTATNÍ 

-  Rada se seznámila s třetí Zprávou realizace Strategie rozvoje zemského digitálního 
televizního vysílání. 

-  Rada se seznámila s pozvánkou na 14. schůzi volebního výboru PS PČR. 
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V Praze dne 11. 4. 2019 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


