Tisková zpráva z 8. zasedání 2021, konaného dne 4. 5. 2021

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 8. zasedání
projednala 59 bodů programu. Vyhodnotila 50 stížností diváků a posluchačů, vydala 14
upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho řízení o přestupku.
Rada uložila provozovateli vysílání Česká televize pokutu ve výši 100 000,- Kč pro
porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním pořadu Losování Sportky a Šance dne 28. června 2020 od 20:05 hodin na
programu ČT1, který, ač byl pořadem o výsledcích losování loterií Sportka a Šance,
obsahoval verbální sdělení „Pokud ještě nemáte Sazka kartu, tak se určitě informujte u
našich prodejců, protože právě díky této kartě můžete vyhrát zajímavé finanční i věcné
výhry.“, které vybízí diváky k získání Sazka karty, které bylo sdělením na podporu
podnikatelské činnosti společnosti SAKA a. s., poskytovatele služeb ve formě loterií,
neboť držitel Sazka karty podáním sázky na Sazka terminálu získává bonus účasti v
soutěži o ceny Kolo štěstí, kterým je motivován k nákupu služby - k podání sázky do
loterie. Tím byl sledován reklamní cíl ve prospěch služeb, jejichž nákup se Sazka kartou
je bonifikován. Zařazení tohoto sdělení mimo téma pořadu, tedy mimo rámec informování
o výsledku losování loterií Sportka a Šance, svědčí o tom, že plnilo záměrně reklamní cíl.
Skutečnost, že pořad nebyl odvysílán jako obchodní sdělení, že jeho celkové sdělení
mělo formu pořadu, že byl inzerován v přehledech programu jako pořad, že byl vysílán
na programu, kde je vysílání reklamy či teleshoppingu zakázáno, a divák tam taková
sdělení nepředpokládá, že byl vysílán s copyrightem České televize v závěrečné znělce,
jak je to obvyklé u pořadů, které patří do redakčního obsahu vysílání vznikajícího pod
redakční kontrolou provozovatele vysílání, mohla uvádět diváka v omyl o tom, jaký
komunikační cíl pořad plní, tedy že plní reklamní cíl. Tím se provozovatel dopustil
porušení zákonné povinnosti, podle které provozovatelé vysílání nesmějí zařazovat do
vysílání skrytá obchodní sdělení.
Rada uložila provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o. pokutu ve výši
200 000,- Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť
odvysíláním snímku Dracula 2000 dne 29. září 2020 od 19:05 hodin na programu AMC
CHANNEL HUNGARY se 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 snímek, který byl odvysílaný v čase,
kdy mohou být u obrazovky děti i bez přímého dohledu rodičů, obsahoval řadu násilných
scén. Explicitně zde byla zobrazena mrtvá, často výrazně zakrvácená či jinak zohavená
těla a objevovaly se zde děsivé scény, jež mohly vyvolávat silné pocity strachu (obzvláště
scény stírající rozdíl mezi realitou a snem, které byly doprovázené dramatickou hudbou,
blikáním obrazovky a momenty vzbuzujícími úlek). Především u menších dětí pak tyto
záběry mohly vyvolat traumatickou reakci v podobě trvalejších stavů úzkosti, nočních můr
apod. Scény zobrazovaly situace, jež mají u dětských diváků potenciál snižovat citlivost
k projevům násilí. Pořad tak mohl ohrozit zejména psychický vývoj dětí a mladistvých.
Rada uložila zadavateli reklamy, Emporia Style Kft., pokutu ve výši 100 000,- Kč pro
porušení povinnosti stanovené § 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, kterého se dopustil zadáním reklamy/teleshoppingu Klenot TV, odvysílaného
dne 3. listopadu 2020 od 9:27 hodin na programu BARRANDOV KRIMI, neboť byla do
předmětného obchodního sdělení zařazena část propagující doplněk stravy MultiLady,
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v níž byly uvedeny audiovizuální prvky, které ve svém celku evokovaly léčebný účinek
doplňku stravy MultiLady při onemocnění pohybového aparátu, zlomeninách, bolestech,
nespavosti, osteoporóze aj. Teleshopping obsahoval vyjádření o produktu MultiLady,
který je doplňkem stravy, že pomáhá nejen jako prevence a zdroj potřebných vitamínů a
minerálů, ale i při řešení již existujících zdravotních problémů.
Rada uložila napomenutí společnosti Eviso Czech Republic, s.r.o. za spáchání přestupku
porušením ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila
zpracováním reklamy o ukončení televizního vysílání v DVB-T a možnosti přejít k satelitní
a internetové televizi Skylink, která byla odvysílána dne 29. listopadu 2018 v čase
07:00:32 na programu FREKVENCE 1 (Praha 102,5 MHz), a která je způsobilá podstatně
narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo který je jejímu
působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě.
Rada na svém 8. zasedání udělila pět licencí k provozování vysílání. Jednu licenci
společnosti ORLICKO Media s.r.o. k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů se soubory technických parametrů Hradec Králové 3 105,1 MHz / 50 W a
Vamberk 2 94,3 MHz / 50 W pro program Radio Orlicko, dvě licence společnosti FTV
Prima, spol. s r.o., k provozování televizního vysílání programu Prima STAR šířeného
prostřednictvím vysílačů a prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, licenci
Městu Prachatice, k provozování místního televizního vysílání programu TV Prachatice,
šířeného prostřednictvím kabelových systémů a licenci Městu Horní Slavkov k
provozování místního televizního vysílání programu TV Horní Slavkov šířeného
prostřednictvím kabelových systémů.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada uděluje společnosti ORLICKO Media s.r.o., IČ: 04095766, se sídlem Na Štěpnici
1272, 562 06 Ústí nad Orlicí, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Hradec
Králové 3 105,1 MHz / 50 W souřadnice WGS 84: 15 50 08 / 50 12 38, Vamberk 2 94,3
MHz / 50 W souřadnice WGS 84: 16 17 38 / 50 06 58, pro program Radio Orlicko do
10. října 2025.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004
Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO IBUR s.r.o., IČ: 286 43
704, se sídlem Mohelnická 807, PSČ 783 91 Uničov, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Rubi
(licence sp. zn. 2011/802/zab, č.j. STR/2843/2014 ze dne 27.5.2014 podle § 21 odst. 1
písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na
nový název Fajn Radio, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě
veřejného slyšení.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route
Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, o změnu
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Rádio Dálnice, (licence sp.zn.: 2011/394/CUN), a to o změně územního rozsahu vysílání
a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště Troubsko 95,9 MHz /
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50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se
sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
Rádio Dálnice, (licence sp.zn.: 2011/394/CUN), a to o změně územního rozsahu vysílání
a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště Troubsko 95,9 MHz /
50 W na stanoviště Brno Barvičova 95,9 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 34 26 / 49
12 07.
- Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v
době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 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 následující rozhodnutí: Obviněná společnost
Eviso Czech Republic, s.r.o., IČ: 24202215, se sídlem Thámova 681/32, Karlín, 186 00
Praha 8, se shledává vinnou ze spáchání přestupku dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona
č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zpracováním reklamy, která byla odvysílána dne
29. listopadu 2018 v čase 07:00:32 na programu FREKVENCE 1 (Praha 102,5 MHz)
provozovatele Frekvence 1, a.s., a která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního
předpisu, tj. podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, neboť reklama je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování
spotřebitele, kterému je určena, nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k
výrobku nebo službě. Rada dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., rozhodla uložit
pachateli za spáchání uvedeného přestupku správní 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 trest uložení pokuty dle
ustanovení § 8a odst. 3 písm. b) a § 8a odst. 7 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. Pachateli
je možné v budoucnu uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč podle závažnosti porušení
povinností, a to i opakovaně. 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 správního řízení ve výši 1 000,- Kč na účet
č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2019615; úhrada nákladů je splatná do pěti
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
- Rada se seznámila se srovnávací analýzou programu Rock Radio na frekvencích 99.7
MHz České Budějovice, 90.2 MHz Ústí nad Labem a 91.8 MHz Plzeň, provozovatele
MEDIA BOHEMIA, a.s. ze dne 8.4. 2021 v časech od 08:00 do 09:00 hodin, od 13:00 do
14:00 hodin a od 18:00 do 19:00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Dragon; Karlovy Vary 99,7 MHz) dne 19. dubna
2021, JUKE BOX, spol. s r. o. (program Radio Čas Rock; Ostrava město 99,9 MHz) dne
19. dubna 2021, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o (program Country MORAVA;
Brno 96,8 MHz) dne 19. dubna 2021, RADIO ZLÍN, spol. s r.o. (program Radio Zlín; Zlín
91,7 MHz) dne 19. dubna 2021, EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; Liberec
88,1 MHz) dne 19. dubna 2021 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Prostějov
102,8 MHz) dne 19. dubna 2021.
- Rada se seznámila s informacemi Českého telekomunikačního úřadu o vydání
krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV
vysílačů.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ:
49435001, doručeným Radě dne 8. dubna 2021 pod č.j. RRTV/4752/2021-vra,
spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc březen 2021 dle
uvedeného přehledu. Rada se seznámila s oznámením provozovatele JUKE BOX, spol.
s r.o., IČ: 25396676, doručeným, Radě dne 20. dubna 2010 pod č.j. RRTV/5056/20201-
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vra, že dne 30. března 2021 došlo k zahájení vysílání programu Radio Čas Rock šířeného
prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Vsetín 2 106,7 MHz / 0,1 kW dle rozhodnutí Rady
sp.zn. RRTV/2018/883/zab ze dne 12. ledna 2021.
- Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/4854/2021-vra ohledně údajné
nevyváženosti a šíření nenávistného a poplašného obsahu na webu svobodne-radio.cz.
Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/4658/2021-vra ohledně způsobu prezentace
tématu vakcíny Sputnik na webu irozhlas.cz. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se
seznámila se stížností č. j. RRTV/4659/2021-vra ohledně toho „kdo komu a za jakým
účelem slouží v českých masmédiích, a kdo a za jakým účelem je ovládá“. Rada se
seznámila se stížností č. j. RRTV/5013/2021-vra ohledně toho, že pan Šlerka používá
slovo Čechy namísto Česko či ČR. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/5036/2021vra ohledně rozhlasových přenosů z demonstrací proti covidu a údajného zákazu písní
skupiny Ortel.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada uděluje společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem
Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dle ustanovení § 25 zákona
č. 231/2001 Sb. licenci k provozování celoplošného zemského digitálního televizního
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: Prima
STAR; základní programová specifikace: Tematický program zaměřený převážně na
archivní tvorbu. Výčet převažujících žánrů: dramatická tvorba, různé formáty zábavních
pořadů; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk;
časový rozsah vysílání: 16 až 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 1. dubna 2021, č.j.:
RRTV/4644/2021-vra.
- Rada uděluje právnické osobě, společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se
sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dle ustanovení § 25 zákona
č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: Prima STAR;
základní programová specifikace: Tematický program zaměřený převážně na archivní
tvorbu. Výčet převažujících žánrů: dramatická tvorba, různé formáty zábavních pořadů;
časový rozsah vysílání: 16 až 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být
vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český
jazyk; Identifikace přenosového systému: dálkový přístup - internet; Informace o přístupu
k vysílání: www.iprima.cz; v rozsahu žádosti ze dne 1. dubna 2021, č.j.:
RRTV/4645/2021 - vra.
- Rada uděluje podle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., právnické osobě, Městu
Prachatice, IČ: 00250627, se sídlem: Velké náměstí 3, Prachatice 1, 383 01, Prachatice,
licenci k provozování místního televizního vysílání, šířeného prostřednictvím kabelových
systémů na 12 let; označení (název) programu: TV Prachatice; základní programová
specifikace: Informační program města Prachatice; časový rozsah vysílání: 24 hodin
denně; územní rozsah vysílání: Česká republika, katastrální území České republiky podle
vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými
průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a všechny
okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění; hlavní
jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 2. března 2021 pod č.j.
RRTV/3286/2021-vra a doplnění ze dne 7. a 12. dubna 2021 pod č.j.
RRTV/4732/2021 - vra a č.j. RRTV/4819/2021-vra.
- Rada uděluje právnické osobě Město Horní Slavkov, IČ 00259322, se sídlem Dlouhá
634, 35731 Horní Slavkov, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování
místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let;
označení (název) programu: TV Horní Slavkov; základní programová specifikace:
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Informativní program ze života Města Horní Slavkov a okolí; územní rozsah vysílání: k.ú.
644056 Horní Slavkov, okres Sokolov; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah
vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti ze dne 25. března 2021 pod č.j.
RRTV/4466/2021-vra, ve znění doplnění doručeného dne 15. dubna 2021 pod č.j.
RRTV/4971/2021-vra.
- Rada prodlužuje provozovateli Marku Spáčilovi, IČO: 68314957, bytem Úvozní 870,
735 31 Bohumín - Skřečoň, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti
licence, sp. zn.: 2009/860/zem/Mar, č.j.: zem/7010/09, ze dne 22. září 2009, ve znění
pozdějších změn, k provozování místního televizního vysílání programu Televizní
informační kanál Bohumín (TIK), šířeného prostřednictvím kabelových systémů, o dobu
12 let, tzn. do 14. října 2033, na základě žádosti doručené dne 9. dubna 2021, č.j.:
RRTV/4792/2021-vra.
- Rada prodlužuje provozovateli Obec Šlapanov, IČ: 00268348, se sídlem Šlapanov 40,
582 51 Šlapanov, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, sp.
zn.: 2009/615/sve/OSL, č.j.: sve/4846/09, ze dne 30. června 2009, ve znění pozdějších
změn, k provozování místního televizního vysílání programu INFO ŠLAPANOV, šířeného
prostřednictvím kabelových systémů, o dobu 12 let, tzn. do 17. července 2033, na základě
žádosti doručené dne 20. dubna 2021, č.j.: RRTV/5065/2021-vra.
- Rada konstatuje, že provozovateli, Miloslavu Akrmanovi, IČ 110 25 247, bytem Husova
14, Hlinsko, PSČ 539 01, zanikla dne 22. dubna 2021 dle § 24, písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu Informační kanál
Hlinsko šířeného prostřednictvím kabelových systémů, udělená rozhodnutím č.j.
sve/2820/09, spis. zn.: 2009/237/sve/AKR, ze dne 7. dubna 2009. O této skutečnosti
vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb.
- Rada zastavuje podle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řízení ve věci
žádosti Miloslava Akrmana, IČ 110 25 247, bytem Husova 14, Hlinsko, PSČ 539 01, o
prodloužení doby platnosti licence č.j. sve/2820/09, spis. zn.: 2009/237/sve/AKR, ze dne
7. dubna 2009, k provozování místního televizního vysílání programu Informační kanál
Hlinsko šířeného prostřednictvím kabelových systémů, zahájené dne 8. dubna 2021
doručením žádosti pod č.j. RRTV/4755/2021-vra, neboť zanikla věc nebo právo, jehož se
řízení týká.
- Rada se seznámila s žádostí provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem
Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, ze dne 9. dubna 2021, č.j.
RRTV/4783/2021-vra, o ukončení vysílání programu O2 TV FREE šířeného
prostřednictvím vysílačů na základě licence č.j. RRTV/3253/2017-zem, spis. zn.:
2017/71/zem, ze dne 7. února 2017.
- Rada vzala na vědomí, že provozovateli O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem
Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, zanikla dne 12. dubna 2021 podle § 24
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování celoplošného zemského
digitálního televizního vysílání programu O2 TV FREE šířeného prostřednictvím vysílačů
na základě licence č.j. RRTV/3253/2017-zem, spis. zn.: 2017/71/zem, ze dne 7. února
2017, dle žádosti doručené dne 9. dubna 2021 pod č.j. RRTV/4783/2021-vra. O této
skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1- 3
zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele místního televizního vysílání šířeného
prostřednictvím kabelových systémů Marka Spáčila, IČO: 68314957, bytem Úvozní 870,
735 31 Bohumín - Skřečoň, na porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že v zákonem stanovené lhůtě neoznámil Radě změnu ostatních
skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2009/860/zem/Mar, č.j.: zem/7010/09,
ze dne 22. září 2009, ve znění pozdějších změn, spočívající v neoznámení změny adresy
bydliště provozovatele. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne
doručení tohoto upozornění.
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- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1- 3
zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele místního televizního vysílání šířeného
prostřednictvím kabelových systémů Obec Šlapanov, IČ: 00268348, se sídlem
Šlapanov 40, 582 51 Šlapanov, na porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že v zákonem stanovené lhůtě neoznámil Radě změnu
ostatních skutečností uvedených žádosti o licenci, sp. zn.: 2009/615/sve/OSL, č.j.:
sve/4846/09, ze dne 30. června 2009, ve znění pozdějších změn, spočívající v
neoznámení změny údaje o osobách, které jsou statutárním orgánem nebo členem
statutárního nebo kontrolního orgánu. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30
dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada registruje právnickou osobu, Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r. o., IČ:
474 71 581, se sídlem Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako provozovatele
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových
systémů; územní rozsah vysílání: katastrální území: Hylváty, Oldřichovice u Ústí nad
Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí; programová nabídka 1. registrované programy televizní české: a) veřejnoprávní: ČT 1, ČT 2, ČT24, ČT 3, ČT
sport, ČT:D/ČT art; b) licencované Radou: Nova, Nova Cinema, Nova Action, Nova 2,
Nova Gold, Nova +1, Nova sport 1, Nova sport 2, Prima, Prima COOL, Prima ZOOM,
Prima KRIMI, Prima love, Prima MAX, Prima +1, Paramount Network, Televize
Barrandov, BARRANDOV KRIMI, KINO BARRANDOV, Retro Music Television, CS
Mystery, TV NOE, RELAX, Rebel, O (Óčko), Óčko STAR, Óčko Expres, ŠLÁGR TV,
ŠLÁGR 2, OIK TV, V1, JOJ Family, regionalnitelevize.cz, Praha TV, Seznam.cz TV,
Lounge TV, Mňam TV, Mňau TV, Spektrum, Film Europe +, Film+, CS Film, CS Horror,
CS History, CINEMAX, CINEMAX 2, HBO, HBO 2, HBO 3, FASHION TV, Minimax,
Nickelodeon, AMC CHANNEL, Sport1 Czechia and Slovakia, SPORT 5, SPORT2, GOLF
CHANNEL, LEO TV (erotický program, časový rozsah vysílání 24 hodin denně, splňuje
podmínky dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.); c) zahraniční:
Viasat Nature, Viasat Nature HD, Viasat History, Viasat Explorer, Travel Channel, TLC,
TA3, ORF 1, ORF 2, National Geographic, Nat Geo Wild, Markíza International,
Jednotka, Dvojka, Investigation Discovery, France 24, Fishing & Hunting, FilmBox,
Filmbox Plus, Extreme Sports Channel, Eurosport, Eurosport 2, Euronews, English Club
TV, DTX, Duck TV, Disney Channel, Discovery Science, Discovery Channel, BBC World
News, AXN, AXN White, AXN Black, Auto Motor Sport, Arena Sport 1, Arena Sport 2,
Animal Planet, Playboy TV, Extasy TV, Brazzers TV Europe, (3x erotické programy,
časový rozsah vysílání 24 hodin denně, splněny podmínky dle ustanovení § 32 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.); 2. registrované programy rozhlasové české
veřejnoprávní: Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas Dvojka, Český rozhlas Vltava,
Český rozhlas Plus, Český rozhlas Radio Wave, ČRo D-Dur, Český rozhlas Jazz, Český
rozhlas Rádio Junior, Český rozhlas Rádio Retro, Český rozhlas Radio Prague
International, v rozsahu přihlášky k registraci doručené dne 19. března 2021, č.j.:
RRTV/4315/2021-vra, ve znění doplnění ze dne 22. dubna 2021, č.j.: RRTV/5650/2021vra.
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele Jiří Ouda, IČO 183 79 575, se sídlem Luční 657, Klášterec nad Ohří,
431 51, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, č.j.: zem/7515/08, sp. zn.:
2008/1261/zem/Oud, ze dne 19. listopadu 2008, spočívajícím: 1) v rozšíření programové
nabídky o televizní programy: a) české veřejnoprávní: ČT3; o programy licencované
Radou: Paramount Network, Prima KRIMI, AMC CHANNEL, JOJ Family, LEO TV
(erotický program, časový rozsah vysílání 24 hodin denně, splňuje podmínky dle
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.); b) zahraniční: Body in Balance
SK/CZ, ID Investigation Discovery Czech/Slovak, JimJam, RT, Reality Kings (erotický
program, časový rozsah vysílání 24 hodin denně, splňuje podmínky dle ustanovení § 32
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odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.); 2) v ukončení vysílání programů: Comedy
Central Extra, Fashion TV, Fine Living a Megamax, v rozsahu oznámení ze dne 26. února
2021, č.j.: RRTV/3185/2021-vra a odstranění nedostatků oznámení ze dne 7. dubna
2021, č.j.: RRTV/4716/2021-vac.
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů,
Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 257 88 001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2,
Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k
registraci sp. zn.: RRTV/2019/395/smu, č.j.: RRTV/8190/2019-smu, ze dne 25. června
2019, spočívajícím v rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní program: Epic
Drama a české rozhlasové programy: Hlas Prahy, Hey Radio, Free Rádio, RÁDIO
JIHLAVA, Rádio Jih a Rádio Jih Cimbálka, dle oznámení ze dne 20. dubna 2021, č.j.:
RRTV/5053/2021-vra.
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 257 88 001, se sídlem: náměstí Junkových
2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce
k registraci sp. zn.: RRTV/2019/419/smu, č.j.: RRTV/8188/2019-smu, ze dne 25. června
2019, spočívajícím v rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní program: Epic
Drama, dle oznámení ze dne 20. dubna 2021, č.j.: RRTV/5053/2021-vra.
- Rada se seznámila se stanoviskem Evropské Asociace komerčních televizí (ACT) k
Akčnímu plánu na podporu oživení a transformace (MAAP) a k 10 opatřením pro boj s
online dezinformacemi.
- Rada se seznámila se stanoviskem ERGA ohledně dalšího vývoje Evropského kodexu
zásad boje proti šíření dezinformací.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů a
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání doručenými od 5. dubna do 23. dubna
2021: ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Kukačky (12, 13), 26. 3. 2021 v 20:15 hod. a 2. 4. v
20:10 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA - Rafťáci, 16. 4. v 20:20 hod. a 18. 4. v 15:30 hod.;
AMC Networks Central Europe s.r.o. / FILM CAFE - A szem (The Eye), 9. 2. 2021 v 19:10
hod.; Svaz průmyslu a cestovního ruchu / Prima - reklama drahejidlo.cz, 10. 4. 2021 v
20:52 a 21:16 hod.; Benxy s.r.o. / Retro Music Television - reklama zonky.cz, 5. 4. 2021
v 6:17 a 6:47 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - Eva testuje (3), 17. 4. 2021 v 18:40
hod.; ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. / Televize Barrandov - reklama dr. Max (Karta
výhod), 1. 3. 2021 v 06:09 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Newsroom ČT24,
Nejvýraznější čeští dezinformátoři, 5. 4. 2021 v 22:10 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 Newsroom ČT24, Vypjaté jednání Rady ČT, 11. 4. 2021 v 22:10 hod.; ČESKÁ TELEVIZE
/ ČT24 - Newsroom ČT24, Kauza nezákonně odvolané Rady pro vysílání z roku 2003,
18. 4. 2021 v 22:10 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Newsroom ČT24, absence
informací z Haló novin; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Studio ČT24, Volba radních ČT, 13. 4.
2021 v 17:03 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1, ČT24 - Události, Jednání Rady ČT, 7. 4.
2021 v 19:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Studio 6, Pravidla pro amatérské
sportování venku, 14. 4. 2021 v 8:19 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Reportéři ČT,
Vítězství za petky, 22. 2. 2021 v 21:05 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Máte slovo s
M. Jílkovou, 22. 4. 2021 v 21:30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Brífink po jednání
vlády, 19. 4. 2021 v 18:37 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - zveřejňování volebních
modelů; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1, ČT24 - vyváženost a objektivita zpravodajství; ČESKÁ
TELEVIZE / ČT1, ČT24 - absence zpravodajských informací o problematice americké
stanice CNN; TV Nova s.r.o. / NOVA - Sportovní noviny, Bratranec Chabiba Usman
zůstává neporažen, 3. 4. 2021 v 20:12 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Speciál ČT24,
Poslední rozloučení s princem Philipem, 17. 4. 2021 v 15:30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE /
ČT1 - poptávka po protagonistech dokumentárního seriálu, 1. 4. 2021 v 22:46 hod.;
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Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov, KINO BARRANDOV,
BARRANDOV KRIMI - naplňování licenčních podmínek; Raiffeisenbank a.s. / NOVA reklama RaiffeisenBANK (CHYTRÝ ÚČET), 15. 4. 2021 14:47 hod.; Zalando SE / Prima
- reklama Zalando.cz, 23. 3. 2021 v 17:19 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize
Barrandov - Rychlá hra; ČESKÁ TELEVIZE - objektivita vysílání; ČESKÁ TELEVIZE dodržování karanténních opatření; Petr Uher / Fenix - High Light ze zastupitelstva; O2 TV
s.r.o. / Orange Sport 2 - hlasitost reklam; HBO Europe s.r.o. / HBO GO - smlouva s
poskytovatelem.
- Rada vyzývá provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem
Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00, jakožto provozovatele programu FILM CAFE,
směřovaného na území Maďarska, a vysílaného na základě rozhodnutí Rady ze dne
3. ledna 2012 o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím družice (č. j. FIA/76/2012, spis. zn. 2011/1052/FIA/Che) k dodržování
přísnějších pravidel obecného veřejného zájmu formulovaných právním řádem
Maďarska, konkrétně ve věci zařazování maďarských symbolů věkové klasifikace, k
čemuž nedošlo v souvislosti s odvysíláním pořadu A szem (The Eye) dne 9. února 2021
od 19:10 hodin na programu FILM CAFE.
- 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 AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3,
Praha, PSČ 186 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že dne 9. února 2021 od 19:10 hodin odvysílal na programu
FILM CAFE film A szem (The Eye). Snímek, který spadá do žánru hororu, vytvářel
permanentní atmosféru strachu a napětí, kdy byla hlavní hrdinka neustále konfrontována
se zneklidňujícími zjeveními přízračných postav duchů zemřelých a s děsivými vizemi lidí
umírajících v plamenech při hrozivých tragédiích. Film byl odvysílán v čase, kdy mohou
být u obrazovky děti i bez přímého dohledu rodičů. Snímek mohl v dětských divácích
vyvolat silné pocity strachu a ohrožení, a způsobit např. i trvalejší stavy úzkostí či poruchy
spánku, a ohrozit tak jejich psychický vývoj. Provozovatel se tak odvysíláním pořadu
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. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
- 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, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, o podání
vysvětlení, na základě jakých skutečností uvádí v reklamě s motivem „chilli papričky“
odvysílané dne 10. dubna 2021 v čase od 20:52:11 hodin na programu Prima, že „české
chilli papričky neexistují“, když tato zelenina se v České republice pěstuje, a dále z jakých
podkladů vychází tvrzení, že přijetím potravinových kvót dojde ke zdražení zboží. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada postupuje České národní bance k posouzení obchodní sdělení zonky.cz (mutace
„Koupelna, nebo banka?“) odvysílané dne 5. dubna 2021 v čase od 6:17:58 hodin na
programu Retro Music Television a obchodní sdělení zonky.cz (mutace „Tělocvična, nebo
banka?“) odvysílané dne 5. dubna 2021 v čase od 6:47:10 hodin na programu Retro Music
Television.
- 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 FTV
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Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00,
o podání vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání či jiných dohod byly v pořadu
Eva testuje (3), odvysílaném na programu Prima dne 17. dubna 2021 od 18:40 hodin,
prezentovány produkty, které byly v pořadu podrobeny testování. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- 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 ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ
28511298, sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, o podání vysvětlení k
obsahu stížnosti týkající se reklamy Dr. Max (Karta Výhod), premiérově odvysílané dne
1. března 2021 od 06:09:09 hodin na programu Televize Barrandov, konkrétně, zda
všichni členové klientského programu Karta výhod Dr. Max mají po přihlášení na e-shopu
www.drmax.cz dopravu zdarma, tak jak je v rámci předmětného obchodního sdělení
uvedeno.
- 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 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700,
na porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
dne 5. dubna 2021 odvysílal od 22:10 hodin na programu ČT24 publicistický pořad
Newsroom ČT24, resp. příspěvek s názvem Nejvýraznější čeští dezinformátoři v době
pandemie, který se opíral o analýzy Bezpečnostního centra Evropské hodnoty a na jejich
základě zveřejnil několik žebříčků osob, označených Evropskými hodnotami za
dezinformátory, aniž by zprostředkoval názory odborníků, kteří v dané otázce zastávají
odlišná stanoviska. Provozovatel tím divákům neposkytl objektivní a vyvážené informace
nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od
doručení upozornění.
- Rada se seznámila s analýzou vysílání programu O2 Sport, provozovatele O2 TV
s.r.o., ze dne 7. února 2021, v časovém úseku 12.00 až 16.00 hod.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
vysílání O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle,
PSČ 140 00 o podání vysvětlení, zda se v případě sponzorského oznámení AAA Auto,
odvysílaného dne 7. února 2021 v 15:28 hodin na programu O2 Sport, v 15:57 hodin na
programu O2 Sport2, v 15:28 a 16:56 hodin na programu O2 Sport4, v 15:57 hodin na
programu O2 Sport5 a v 19:24 hodin na programu O2 Sport6, jednalo o sponzora
programu či pořadu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této výzvy.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
vysílání O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle,
PSČ 140 00 o podání vysvětlení, o jaký typ obchodního sdělení se jednalo v případě
grafiky odvysílané dne 7. února 2021 v čase 16:02 na programu O2 Sport, která
informovala o sázkových kurzech společnosti Fortuna na daný zápas, přičemž
obsahovala výzvu „VSAĎ SI“. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
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- Rada se seznámila s analýzou vysílání programu O2 Sport 2, provozovatele O2 TV
s.r.o., ze dne 7. února 2021, v časovém úseku 12.00 až 16.00 hod.
- Rada se seznámila s analýzou vysílání programu O2 Sport3, provozovatele O2 TV
s.r.o., ze dne 7. února 2021, v časovém úseku 16.00 až 20.00 hod.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
vysílání O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle,
PSČ 140 00 o podání vysvětlení, z jakého důvodu nezaslal na žádost Rady záznam
vysílání program O2 Sport3 odpovídající žádosti Rady č. j. RRTV/2597/2021-bur. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
vysílání O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle,
PSČ 140 00 o podání vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání se společností
Livesport Media Ltd. byly dne 7. února 2021 odvysílány na programu O2 Sport3 obrazové
sekvence obsahující logo Livesport.cz a výzvu ke stažení mobilní aplikace Livesport.cz.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou vysílání programu O2 Sport4, provozovatele O2 TV
s.r.o., ze dne 7. února 2021, v časovém úseku 14.00 až 18.00 hod.
- 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 O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4
Michle, PSČ 140 00, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001
Sb., jehož se dopustil odvysíláním oznámení sponzora pořadu Clavin Collection dne
7. února 2021 v 16:36 a 17:51 hodin na programu O2 Sport4 a 18:57 a 19:58 hodin na
programu O2 Sport6 a dne 11. února 2021 v 12:21 hodin na programu O2TV Fotbal, 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
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
vysílání O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle,
PSČ 140 00 o podání vysvětlení, o jaký typ obchodního sdělení se jednalo v případě
grafické úpravy Live sázek Fortuna, kterou byl dne 7. února 2021 program O2 Sport4
opatřen minimálně v časovém úseku 14:00-18:00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
vysílání O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle,
PSČ 140 00 o podání vysvětlení, z jakého důvodu odvysílal dne 7. února 2021 v čase
16:55 hodin sponzorské oznámení Samsung Odyssey v rámci reklamního bloku. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
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- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
vysílání O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle,
PSČ 140 00 o podání vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání byla dne
7. prosince 2021 v 15:55 hodin na programu O2 Sport4 zobrazena grafická sekvence
informující o bilanci vzájemných zápasů 1.FK Příbram-SK Slavia Praha, která obsahovala
logo Livesport.cz a výzvu ke stažení příslušné aplikace. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou vysílání programu O2 Sport5, provozovatele O2 TV
s.r.o., ze dne 7. února 2021, v časovém úseku 15.00 až 19.00 hod.
- Rada se seznámila s analýzou vysílání programu O2 Sport6, provozovatele O2 TV
s.r.o., ze dne 7. února 2021, v časovém úseku 18.00 až 22.00 hod.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
vysílání O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle,
PSČ 140 00 o podání vysvětlení, z jakého důvodu nezaslal na žádost Rady záznam
vysílání program O2 Sport6 odpovídající žádosti Rady č. j. RRTV/2597/2021-bur. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
vysílání O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle,
PSČ 140 00 o podání vysvětlení, z jakého důvodu označil dne 7. února 2021 v čase od
15:54 do 21:01 hodin vysílání programu O2 Sport6 logem programu O2TV Fotbal. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou vysílání programu O2TV Fotbal, provozovatele O2 TV
s.r.o., ze dne 11. února 2021, v časovém úseku 12.00 až 16.00 hod.
- 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 O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4
Michle, PSČ 140 00, na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil odvysíláním oznámení sponzora programu ATT INVESTMENTS dne
11. února 2021 v 13:04 a 14:50 hodin na programu O2TV Fotbal, jež postrádalo zřetelné
označení jména nebo názvu sponzora a neuvádělo hlavní předmět jeho činnosti. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění.
- Rada se seznámila s analýzou vysílání programu O2TV Tenis, provozovatele O2 TV
s.r.o., ze dne 11. února 2021, v časovém úseku 12.00 až 16.00 hod.
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu CS Mystery provozovatele
Československá filmová společnost, s.r.o. dne 1. dubna 2021 v úseku od 7:00:09 do
22:03:12 hodin.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
vysílání Československá filmová společnost, s.r.o., IČ: 27168425, sídlem Praha 1,
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Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, o podání vysvětlení k obsahu vysílání programu CS
Mystery dne 1. dubna 2021 v úseku 7-22 hodin, konkrétně k přebírání vysílání
teleshoppingu Luxusstore v úseku 7:00-10:00 hodin z programu ABC TV jiného
provozovatele vysílání, které bylo potvrzeno monitoringem obsahu vysílání obou
dotčených programů a v čase 9:59:28-9:59:45 hodin deklarováno moderátorkou
teleshoppingu v rámci jejího sdělení: „Dámy a pánové, co nás sledujete na stanici CS
Mystery, tak vám představujeme naší domovskou stanici ABC. Kdy nás opravdu nejlépe
nalaďte, přepněte si a můžete nás sledovat opravdu každý den...“, a to aby vysvětlil v
kontextu ustanovení licence č.j. zem/336/2013, spis. zn.: 2013/9/zem/Čes, ze dne
22. ledna 2013, k vysílání programu CS Mystery: „Provozovatel nebude přebírat žádné
části programu převzaté od jiného provozovatele vysílání.“, z jakého důvodu zařadil do
vysílání programu CS Mystery úsek vysílání teleshoppingového programu ABC TV. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu TV 13 provozovatele
AV- PARK s.r.o. ze dnů 7. - 8. února 2021.
- 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 v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
AV - PARK s.r.o., IČ 27086267, se sídlem Archeologická 2636/3, Praha, PSČ 15500, o
podání vysvětlení, 1) jakým způsobem proběhlo zadání prezentace podcastů společnosti
Supraphon ve videotextovém bloku, který byl odvysílán v rámci vysílací smyčky dne
7. února 2021 na programu TV 13, a zda bylo sdělení odvysíláno za úplatu nebo
obdobnou protihodnotu, 2) jakým způsobem proběhlo zadání prezentace knihy Zločinu
na stopě 2 v pořadu Nespi, který byl odvysílán v rámci vysílacích smyček ve dnech 7. a
8. února 2021 na programu TV 13, a zda bylo sdělení odvysíláno za úplatu nebo
obdobnou protihodnotu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne
doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc leden 2021.
- 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
reklamy, společností WHITE ELEPHANT s.r.o., IČ 06245676, sídlem Lidická 2483,
390 03, Tábor, 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 na doplněk
stravy BÍLÝ SLON - GLUKONORMAL TRIGONELLA (Diaprevent), které bylo odvysíláno
dne 26. ledna 2021 v čase 8:14 hodin na programu ŠLÁGR TV, neboť je v rámci reklamy
explicitně uvedeno: „První složka upravuje hladinu cukru v krvi. Druhá složka snižuje
rizika vzniku onemocnění, pro která jsou cukrovkáři náchylnější.“. Reklamou je tak
deklarován preventivní účinek produktu před onemocněními souvisejícími s cukrovkou /
diabetem.
- 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 deep.cbd s.r.o., IČ 09725113, se sídlem
Rybná 678/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, o podání vysvětlení ohledně označení
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sponzora pořadu s motivem „DEEP (Sleep) CBD“, které bylo odvysíláno dne 15. ledna
2021 v čase 16:17 hodin na programu ČT sport. Rada žádá o informaci, o jakou kategorii
se jedná v případě propagovaného produktu DEEP (Sleep) CBD. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, vydala toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem
Česká televize, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, řízení
o přestupku vedené pro porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001
Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Výsledky losování Šťastných 10 dne 29. června
2020 v úseku 22:15:34-22:16:34 hodin na programu ČT1, neboť nebyla splněna
podmínka předchozího typově shodného upozornění na porušení zákona dle ustanovení
§ 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm.
a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění,
upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4,
Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Výsledky losování Šťastných 10 dne
29. června 2020 v úseku 22:15:34-22:16:34 hodin na programu ČT1, který, ač byl
pořadem o večerním losování loterie Šťastných deset dne 29. června 2020, obsahoval
titulek „Výsledky poledního slosování Šťastných 10 si můžete zkontrolovat na
www.sazka.cz, teletextu str. 782 nebo v SAZKA mobilní aplikaci.“, který vybízí diváky k
návštěvě internetové stránky obsahující ve skutečnosti kompletní informace o všech
hazardních hrách provozovaných společností SAZKA a. s. i vstup do interaktivního
rozhraní pro sázení v těchto hazardních hrách on-line, tedy pro nákup služeb, a k použití
mobilní aplikace, která je mobilním aplikačním rozhraním pro kurzové sázení Sazkabet,
tedy pro nákup služby. Tím byl sledován reklamní cíl ve prospěch služeb, jejichž nákup
zprostředkuje rozhraní v rámci uvedené internetové adresy a mobilní aplikace. Zařazení
tohoto sdělení, které nemělo věcnou souvislost s tématem pořadu, tedy s informováním
o výsledku losování loterie Šťastných 10, a výraznost prezentace ochranné známky
„šťastných 10“ (č. zápisu 334919), která je známkou označující službu číselné loterie, v
pořadu nad rámec nezbytnosti z informačního hlediska v rámci tématu pořadu, svědčí o
tom, že pořad sledoval záměrně reklamní cíl. Skutečnost, že pořad nebyl odvysílán jako
obchodní sdělení, že jeho celkové sdělení mělo formu pořadu, že byl inzerován v
přehledech programu jako pořad, že byl vysílán na programu, kde je vysílání reklamy či
teleshoppingu zakázáno, a divák tam taková sdělení nepředpokládá, že byl vysílán s
copyrightem České televize v závěrečné znělce, jak je to obvyklé u pořadů, které patří do
redakčního obsahu vysílání vznikajícího pod redakční kontrolou provozovatele vysílání,
mohla uvádět diváka v omyl o tom, jaký komunikační cíl pořad plní, tedy že plní reklamní
cíl. Rovněž zakomponování ochranné známky „šťastných 10“ do pořadu, jako by šlo o
součást redakčního obsahu programu a bezpříznaková vizuální informace, jako součást
designu informativního pořadu České televize, mohlo uvádět diváka v omyl o povaze této
prezentace, která ve skutečnosti plnila reklamní cíl. Tím se provozovatel dopustil porušení
zákonné povinnosti, podle které provozovatelé vysílání nesmějí zařazovat do vysílání
skrytá obchodní sdělení. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
- Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 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 ustanovení
§ 60 odst. 1 písm. l) a dle ustanovení § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
rozhodla v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
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přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), dne 4. května 2021 takto:
Obviněný provozovatel televizního vysílání, Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí
hory, Praha 4, PSČ 140 70, se dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001
Sb., uznává vinným ze spáchání přestupku dle ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Losování Sportky a Šance dne
28. června 2020 od 20:05 hodin na programu ČT1, který, ač byl pořadem o výsledcích
losování loterií Sportka a Šance, obsahoval verbální sdělení „Pokud ještě nemáte Sazka
kartu, tak se určitě informujte u našich prodejců, protože právě díky této kartě můžete
vyhrát zajímavé finanční i věcné výhry.“, které vybízí diváky k získání Sazka karty, které
bylo sdělením na podporu podnikatelské činnosti společnosti SAZKA a. s., poskytovatele
služeb ve formě loterií, neboť držitel Sazka karty podáním sázky na Sazka terminálu
získává bonus účasti v soutěži o ceny Kolo štěstí, kterým je motivován k nákupu služby k podání sázky do loterie. Tím byl sledován reklamní cíl ve prospěch služeb, jejichž nákup
se Sazka kartou je bonifikován. Zařazení tohoto sdělení mimo téma pořadu, tedy mimo
rámec informování o výsledku losování loterií Sportka a Šance, svědčí o tom, že plnilo
záměrně reklamní cíl. Skutečnost, že pořad nebyl odvysílán jako obchodní sdělení, že
jeho celkové sdělení mělo formu pořadu, že byl inzerován v přehledech programu jako
pořad, že byl vysílán na programu, kde je vysílání reklamy či teleshoppingu zakázáno, a
divák tam taková sdělení nepředpokládá, že byl vysílán s copyrightem České televize v
závěrečné znělce, jak je to obvyklé u pořadů, které patří do redakčního obsahu vysílání
vznikajícího pod redakční kontrolou provozovatele vysílání, mohla uvádět diváka v omyl
o tom, jaký komunikační cíl pořad plní, tedy že plní reklamní cíl. Tím se provozovatel
dopustil porušení zákonné povinnosti, podle které provozovatelé vysílání nesmějí
zařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení. Za přestupek se pachateli v souladu s
ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ustanovením § 35 písm. b) a
§ 46 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 100 000,- Kč. Pokuta je
splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 375419223001/0710, variabilní symbol 202117. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada pachateli povinnost uhradit
paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč. Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711-19223001/0710,
variabilní symbol 202117.
- 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. 3 písm. d) a § 60
odst. 7 písm. c) 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: Obviněný provozovatel AMC
Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, 18600, Praha 8, se
uznává vinným v souladu s § 60 odst. 3 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení
§ 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním snímku Dracula 2000
dne 29. září 2020 od 19:05 hodin na programu AMC CHANNEL HUNGARY se 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 snímek, který byl odvysílaný v čase, kdy mohou
být u obrazovky děti i bez přímého dohledu rodičů, obsahoval řadu násilných scén.
Explicitně zde byla zobrazena mrtvá, často výrazně zakrvácená či jinak zohavená těla a
objevovaly se zde děsivé scény, jež mohly vyvolávat silné pocity strachu (obzvláště scény
stírající rozdíl mezi realitou a snem, které byly doprovázené dramatickou hudbou,
blikáním obrazovky a momenty vzbuzujícími úlek). Především u menších dětí pak tyto
záběry mohly vyvolat traumatickou reakci v podobě trvalejších stavů úzkosti, nočních můr
apod. Scény zobrazovaly situace, jež mají u dětských diváků potenciál snižovat citlivost
k projevům násilí. Pořad tak mohl ohrozit zejména psychický vývoj dětí a mladistvých. Za
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přestupek se obviněnému v souladu s ustanovením § 60 odst. 7 písm. c) 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
2020921. 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 2020921, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí.
- Rada jakožto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen
zákon č. 40/1995 Sb.) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala toto usnesení: Rada zastavuje se
zadavatelem teleshoppingu, společností Emporia Style Kft., IČO: 01-09-170422, se
sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41, řízení o přestupku vedené
pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se
mohl dopustit zadáním teleshoppingového bloku s přímou nabídkou parfémů značky
Khalis, odvysílaného dne 1. srpna 2020 od 8:26 hodin na programu KLENOT TV, neboť
spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno.
- Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v
době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 2
písm. j) a § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, v řízení o
přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 4. května 2021 takto:
1. Obviněný zadavatel reklamy, Emporia Style Kft., IČO: 01-09-170422, se sídlem 1012
Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41, se uznává vinným v souladu s § 8a odst.
2 písm. j) zákona č. 40/1995 Sb. pro porušení povinnosti stanovené § 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, kterého se dopustil zadáním
reklamy/teleshoppingu Klenot TV, odvysílaného dne 3. listopadu 2020 od 9:27 hodin na
programu BARRANDOV KRIMI, neboť byla do předmětného obchodního sdělení
zařazena část propagující doplněk stravy MultiLady, v níž byly uvedeny audiovizuální
prvky, které ve svém celku evokovaly léčebný účinek doplňku stravy MultiLady při
onemocnění pohybového aparátu, zlomeninách, bolestech, nespavosti, osteoporóze aj.
Teleshopping obsahoval vyjádření o produktu MultiLady, který je doplňkem stravy, že
pomáhá nejen jako prevence a zdroj potřebných vitamínů a minerálů, ale i při řešení již
existujících zdravotních problémů. 2. Za přestupek se pachateli v souladu s § 8a odst. 6
písm. b), ukládá pokuta ve výši 100 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne
právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2020903.
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 2020903 úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení
tohoto rozhodnutí.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, vydala dne 4. května 2021 toto usnesení: Rada zastavuje se
zadavatelem reklamy Pivovary Staropramen s.r.o., IČ 24240711, sídlem Praha 5,
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Nádražní 43/84, PSČ 15000, řízení o přestupku vedené pro možné porušení ustanovení
§ 4 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním reklamy
„Staropramen“, premiérově odvysílané dne 8. května 2020 v čase 9:22:19 hodin na
programu Prima ZOOM, neboť skutek, o němž se vede řízení, není přestupkem.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání JTV a.s., sídlem
Křižíkova 1696, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČ: 25156527, v
souvislosti se Smlouvou o poskytnutí vysílacího času a výrobě programového obsahu
uzavřenou dne 22. dubna 2020 mezi provozovatelem vysílání a Jihočeským krajem.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Liberecká TV s.r.o.,
sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 02 Liberec III-Jeřáb, IČ: 02168987, v souvislosti se
Smlouvou o dílo uzavřenou dne 14. ledna 2020 mezi provozovatelem vysílání a
Libereckým krajem.
- 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 vysílání Liberecká TV s.r.o., sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 02 Liberec IIIJeřáb, IČ: 02168987, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., tedy povinnosti provozovatele vysílání provozovat vysílání vlastním jménem, na
vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost za obsah vysílání, když dle
článku III. Smlouvy o dílo č. OLP/5628/2019, uzavřené dne 14. ledna 2020 mezi
provozovatelem vysílání a Libereckým krajem (jako objednatelem díla), se provozovatel
vysílání jakožto zhotovitel zavazuje předložit objednateli ke kontrole a k připomínkám
koncept každého videozáznamu pořadu Krajský magazín a dalších zpravodajskopublicistických pořadů vysílaných na programu rtm+ Liberecko, a to nejpozději 8 hodin
před jeho odvysíláním, když objednatel na konceptu posuzuje jeho finální zpracování
(struktura pořadu/spotu, ozvučení, ilustrace, natočení apod.), sděluje zhotoviteli své
připomínky, které je zhotovitel povinen akceptovat a následně znovu předložit objednateli
koncept ke kontrole a k připomínkám, a když dle odst. 4 článku III. „zhotovitel není
oprávněn odvysílat pořad/spot dříve, než jej objednatel schválí postupem dle předchozího
odstavce“. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele VČTV s.r.o., IČ 28846907,
sídlem Semtín 80, Pardubice, PSČ 53353, z jakého důvodu na programu V1 v rámci
zpravodajského pořadu Expres Pardubického kraje, konkrétně v reportážích s názvem
Hotovo! Staronová koalice podepsala smlouvu, ze dne 15. října 2020 od 18:36 hodin, a
Prioritou nové koalice je zdravotnictví ze dne 29. října 2020 od 18:36 hodin,
nezprostředkoval divákům vyjádření opozičních zastupitelů Pardubického kraje.
- 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 vysílání VČTV s.r.o., IČ 28846907, sídlem Semtín 80, Pardubice, PSČ
53353, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
na programu V1 v rámci zpravodajského pořadu Expres Pardubického kraje, konkrétně v
reportážích s názvem Hotovo! Staronová koalice podepsala smlouvu ze dne 15. října
2020 od 18:36 hodin, a Prioritou nové koalice je zdravotnictví ze dne 29. října 2020 od
18:36 hodin, když nezprostředkoval divákům vyjádření opozičních zastupitelů
Pardubického kraje (zejména pak představitelů hnutí ANO, které získalo nejvyšší počet
hlasů v krajských volbách) k okolnostem povolebního vyjednávání a k otázce sestavování
krajského rozpočtu, tak, aby diváci o referovaném dění získali ucelený obraz a mohli si
na základě zhlédnutých příspěvků vytvořit na danou problematiku svůj vlastní nezávislý
názor. Tím se provozovatel dopustil porušení zákonné povinnosti zajistit, aby nebyla v
celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo
hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s
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přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele VČTV s.r.o., IČ 28846907,
sídlem Semtín 80, Pardubice, PSČ 53353, jakým způsobem zajišťuje ve vysílání
programu V1 dodržování povinnosti dle ustanovení § 53 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb.,
když dle „Smlouvy č. DS2019/05563 o partnerství v oblasti propagace a reklamy“,
uzavřené mezi Královehradeckým krajem (jako objednatelem) a provozovatelem vysílání
(jako poskytovatelem) se provozovatel vysílání zavazuje za úplatu zajistit propagaci
objednatele ve vysílání programu V1 a zařadit do vysílání sponzorský vzkaz „sponzor
programu“ či „sponzor pořadu“, a dále jaké povahy jsou propagační spoty a licenční práva
na pořad Expres Královéhradeckého kraje, který je vysílán na programu V1, a jakým
způsobem ve vztahu k pořadu Expres Královéhradeckého kraje uplatňuje svoji redakční
odpovědnost.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Expres Královéhradeckého kraje ve
dnech 9. 10., 16. 10., 23. 10. a 30. 10. 2020 na programu V1, že věc odkládá
- 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 J.D. Production, s.r.o, IČ 25592939, sídlem Palackého náměstí 293,
Uherské Hradiště, PSČ 686 01, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb., neboť se odvysíláním reportáže s názvem Nemocnice a sociální služby jsou na
devadesáti procentech kapacity, odvysílané jako součást zpravodajské relace Magazín
Zlínský kraj, premiérově dne 31. října 2020 od 13:00 hodin na programu Regionální
televize TVS, dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politickopublicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v
celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo
hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s
přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.
Provozovatel divákům v reportáži nezprostředkoval také stanovisko vlády či státní správy
k otázce nařízení pracovní povinnosti pro mediky a ambulantní speciality, a vycházel
výhradně z tiskové zprávy, v rámci které hejtman Zlínského kraje, Jiří Čunek, prezentoval
postoj, který byl k postupu vlády jednoznačně kritický, a diváci si tak na základě zhlédnutí
příspěvku neměli možnost vytvořit na danou problematiku svůj vlastní nezávislý názor.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Československá filmová
společnost, s.r.o., IČ: 27168425, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360,
k vysílání programu CS Film ze dne 4. prosince 2020, kdy měl být dle znění licenčních
podmínek v úseku 10.00 - 11.00 hodin vysílán tzv. mini obsah, zaměřený na dětského
diváka, přičemž ve skutečnosti bylo od 10.15 hodin zařazeno filmové drama Pomocník,
zatímco dětský animovaný seriál byl zařazen až ve večerním vysílání, pro které licenční
podmínky vysílání dětského tzv. mini obsahu nepředpokládají.
- 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 POLAR televize Ostrava s.r.o., IČ
25859838, sídlem Boleslavova 710/19, 70900, Ostrava, o podání vysvětlení, zda v
kalendářním roce 2020 zařadil do vysílání programu POLAR pořad Eko magazín, Chytrý
region, Léta běží, Magazín 112, Magazín TV medicína, Správným směrem, Dopravní
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revue či Studuj u nás, a pokud ano, proč odvysílání těchto děl neevidoval a nevykázal je
jako odvysílaná evropská díla. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlení provozovatele Magical roof s.r.o., (č.j. .
RRTV/4815/2021-vra) k podání, jímž dokládal plnění povinností stanovených §§ 42 - 47
zákona č. 231/2001 Sb. na programu JOJ Family v roce 2020.
- 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 O2 TV s.r.o., IČ: 03998380, sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 140 00,
na porušení § 47 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel na
výzvu Rady neidentifikoval odvysílaná evropská díla a evropská nezávislá díla a
neidentifikoval jejich výrobce a neposkytl seznamy vysílaných evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci, od jejichž výroby neuplynulo více než 5 let, a to vše za rok 2020 k
televizním programům O2 Sport, O2 Sport2, O2 Sport3, O2 Sport4, O2 Sport5, O2 Sport6,
O2 TV Fotbal, O2 TV Tenis, Orange Sport, Orange Sport 2, Orange Sport 3, Orange Sport
4. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti eMarkest, s.r.o., IČ 24272973,
se sídlem Domažlická 1232/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, ve věci obchodního sdělení /
oznámení sponzora pořadu s motivem „Proerecta SHOT“, které bylo odvysíláno dne
18. listopadu 2020 v čase 22:56:30 hodin na programu O (Óčko).
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele PRAHA TV s.r.o., IČ: 25830937,
Vinohradská 1597/174, Praha, PSČ 130 00, na upozornění na porušení ustanovení § 31
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním reportáže s názvem
Hejtmanka úřadovala ve Slaném v rámci pořadu Středočeské noviny, premiérově dne
28. září 2020 od 17:44 hodin.
- Rada se seznámila s podáními ve věci výkladu novely zákona regulaci reklamy.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
- 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 Mottygo s.r.o., se sídlem Praha - Žižkov, Olšanská
2898/4e, PSČ 130 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje povinnost
stanovenou § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. jakým způsobem umožňuje
příjemcům služby kukino, umístěné na internetové adrese www.kukino.tv, snadný, přímý
a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s monitoringem internetových stránek jhtv.cz
- 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 společnost Jindřichohradecká televizní s.r.o., IČ 28109503, sídlem sídl.
Vajgar 532, Jindřichův Hradec, PSČ 37701, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě
doposud neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na
internetové adrese jhtv.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení výzvy.
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V Praze dne 6. 5. 2021
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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