Tisková zpráva z 10. zasedání 2018, konaného dne 5. 6. 2018

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 10. zasedání
projednala 67 bodů programu. Vyhodnotila 57 stížností diváků a posluchačů, vydala
osm upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení 15 řízení o přestupku. Rada
na svém 10. zasedání uznala vinnou obviněnou společnost Barrandov Televizní Studio
a.s. pro porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustila tím, že v pořadu Duel Jaromíra Soukupa, odvysílaném dne 7. září 2017 v
čase od 20:50 hodin na programu Televize Barrandov, zařadila prezentaci titulů
časopisů Týden, Sedmička, Exkluziv a dalších, která měla propagační záměr. Tato
prezentace naplňovala definiční znaky skrytého obchodního sdělení. Rada upustila od
uložení správního trestu, neboť má za to, že vzhledem k závažnosti přestupku samotné
projednání věci postačilo k nápravě vytýkaného stavu.
Rada uznala vinným zadavatele reklamy, SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT
LLC, neboť zadáním reklamy Imunit Hlíva ústřičná 800 mg, odvysílané dne 20. 12.
2016 od 22:31:45 hodin na programu Nova, se dopustil 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, neboť z obsahu obchodního sdělení
jednoznačně vyplývá, že přípravek je určen pro vyléčení onemocnění, případně jeho
prevenci. V obraze dochází k ztvárnění osoby s projevy onemocnění, současně je pak
deklarován, byť kontextově, účinek přípravku na onemocnění. Kontext vyplývá z
uvedení tvrzení, že přípravek napomáhá komplexně udržovat obranyschopnost a
přirozenou imunitní odpověď. Rada rozhodla uložit pachateli 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.
Rada uznala vinným obviněného provozovatele SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., pro
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že dne 14. ledna 201 na programu Infokanál Žlutava odvysílal v čase 9, 11 a 18
hodin videopořad Videokronika IV. čtvrtletí 2017 bez uvedení označení televizního
programu (loga).
Rada upustila od uložení správního trestu, neboť má za to, že vzhledem k závažnosti
přestupku samotné projednání věci postačilo k nápravě vytýkaného stavu.
Rada na svém 10. zasedání udělila celkem 24 licencí k provozování vysílání:
společnosti RADIO PROGLAS, s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu RADIO PROGLAS, šířeného prostřednictvím družice; společnosti RFE/RL,
Inc., odštěpný závod, 17 licencí k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím družic; společnosti ŠLÁGR TV, spol. s r.o., licenci k provozování
televizního vysílání programu ŠLÁGR 2 šířeného prostřednictvím družice a společnosti
TV Nova s.r.o. pět licencí k provozování televizních programů Nova, Nova Gold, Nova
Action, Nova Cinema a Nova 2 prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.
Rada zaregistrovala dva nové provozovatele převzatého rozhlasového a televizního
vysílání, společnosti Opton s.r.o. a CICO s.r.o.
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
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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.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti RADIO PROGLAS, s.r.o., IČ: 494 35 001, se sídlem Barvičova 666/85, PSČ
602 00 Brno, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RADIO PROGLAS,
šířeného prostřednictvím družic. 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.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ: 613 89 269, se sídlem Vinohradská
3333/159a, PSČ 100 00 Praha 10, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
RADIO SVOBODA, šířeného prostřednictvím družic. 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.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ: 613 89 269, se sídlem Vinohradská
3333/159a, PSČ 100 00 Praha 10, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
OZODLIK RADIOSI, šířeného prostřednictvím družic. 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.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ: 613 89 269, se sídlem Vinohradská
3333/159a, PSČ 100 00 Praha 10, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
AZATLYK RADIOSY, šířeného prostřednictvím družic. 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.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ: 613 89 269, se sídlem Vinohradská
3333/159a, PSČ 100 00 Praha 10, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
RADIO OZODI, šířeného prostřednictvím družic. 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.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ: 613 89 269, se sídlem Vinohradská
3333/159a, PSČ 100 00 Praha 10, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
RADIO SLOBODNA EVROPA, šířeného prostřednictvím družic. 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.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ: 613 89 269, se sídlem Vinohradská
3333/159a, PSČ 100 00 Praha 10, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
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RADIO SVOBODA, šířeného prostřednictvím družic. 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.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ: 613 89 269, se sídlem Vinohradská
3333/159a, PSČ 100 00 Praha 10, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
MASHAAL RADIO, šířeného prostřednictvím družic. 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.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ: 613 89 269, se sídlem Vinohradská
3333/159a, PSČ 100 00 Praha 10, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
RADIO EUROPA LIBERA, šířeného prostřednictvím družic. 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.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ: 613 89 269, se sídlem Vinohradská
3333/159a, PSČ 100 00 Praha 10, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
RADIO SLOBODNA EVROPA, šířeného prostřednictvím družic. 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.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ: 613 89 269, se sídlem Vinohradská
3333/159a, PSČ 100 00 Praha 10, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
AZATUTYUN RADIOKAYANI, šířeného prostřednictvím družic. 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.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ: 613 89 269, se sídlem Vinohradská
3333/159a, PSČ 100 00 Praha 10, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
DA AZADI RÁDIO (v jazyce Paštu)/ RÁDIO YI-AZADI (v jazyce Dari), šířeného
prostřednictvím družic. 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.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ: 613 89 269, se sídlem Vinohradská
3333/159a, PSČ 100 00 Praha 10, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
AZADLIQ RADIOSU, šířeného prostřednictvím družic. 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
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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.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ: 613 89 269, se sídlem Vinohradská
3333/159a, PSČ 100 00 Praha 10, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
RADIO SVABODA, šířeného prostřednictvím družic. 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.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ: 613 89 269, se sídlem Vinohradská
3333/159a, PSČ 100 00 Praha 10, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
RADIO TAVISUPLEBA, šířeného prostřednictvím družic. 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.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ: 613 89 269, se sídlem Vinohradská
3333/159a, PSČ 100 00 Praha 10, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
RADIO FARDA, šířeného prostřednictvím družic. 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.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ: 613 89 269, se sídlem Vinohradská
3333/159a, PSČ 100 00 Praha 10, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
RADIO EVROPA E LIRE, šířeného prostřednictvím družic. 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.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ: 613 89 269, se sídlem Vinohradská
3333/159a, PSČ 100 00 Praha 10, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
AZATTYK UNALGYSY, šířeného prostřednictvím družic. Licence se uděluje na dobu
určitou, a to na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 7
101,2 MHz / 100 W projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby.
- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Mokrá 2
89,2 MHz / 50 W souřadnice WGS 84: 16 45 25 / 49 07 12 projednala se žadateli otázky
týkající se jejich programové skladby.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. d), § 21 odst. 3 a § 31
odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti RTV
Cheb, s. r. o., IČ: 182 33 651, se sídlem Dlouhá 42/10, PSČ 350 02 Cheb, souhlas se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu RÁDIO EGRENSIS (licence č.j. Ru/118/01) dle § 21 odst. 1 písm. d) a § 31
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odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, tj.
v zařazování pořadů a dalších částí vysílání, programových prvků a reklamy s regionálně
odlišným obsahem neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě
veřejného slyšení.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004
Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO BONTON a.s., IČ:
60192682, se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v
převodu vlastnického práva k 1 200 kusům kmenových akcií na jméno v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10 000 Kč ze společnosti LAGARDERE
ACTIVE RADIO INTERNATIONAL S.A.S., se sídlem 28, rue Francois 1 er 28, 75008,
Paříž, registrační číslo 388 404 717 RCS Paris, na společnost Czech Radio Center a.s.,
IČ: 06941699, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, neboť tato změna by
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
- 1. Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č.
500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uděluje
provozovateli MAX LOYD, s.r.o., IČ: 25111671, se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872,
PSČ 12000, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu DANCE RADIO šířeného prostřednictvím pozemních
vysílačů (licence č.j. Ru/115/05 a licence sp.zn. 2007/277/zab) podle ustanovení § 21
odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu obchodního podílu ve
společnosti ve výši 33% z paní Kateřiny Lojdové na společnost RMC,s.r.o., IČ: 25602250,
se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 12000, a v převodu obchodního podílu ve
společnosti ve výši 33% z pana Michala Fleischmanna na společnost RMC,s.r.o., IČ:
25602250, se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 12000, neboť tato změna by
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
- 2. Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů v
platném znění, a dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích vrací provozovateli MAX LOYD, s.r.o., IČ: 25111671, se sídlem Praha 2,
Wenzigova 4/1872, PSČ 12000, poplatek ve výši 10 000,- Kč.
- Rada se seznámila s analýzou programu Radio Spin, provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., ze čtvrtka 3. 5. 2018 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že
vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s
platnými licenčními podmínkami
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli JUKE
BOX, spol. s r. o. (program RADIO ČAS-FM; Zlín 103,7 MHz) dne 17. května 2018,
Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; České Budějovice 94,1 MHz) dne 17. května
2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Magic; Jičín 107,3 MHz) dne 17. května
2018, Rádio Pálava s.r.o. (program RÁDIO JIH; Brno-Kohoutovice 105,1 MHz) dne 17.
května 2018, FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. (program Hitrádio Vysočina; Jihlava 94,3 MHz)
dne 17. května 2018, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program KISS; Zlín 90,3
MHz) dne 17. května 2018 a RADIO ZLÍN, spol. s r.o. (program Radio Zlín; Zlín 91,7 MHz)
dne 17. května 2018.
- Rada se seznámila s informací o stavu realizace kmitočtové sítě Rádia Dálnice (č.j.
RRTV/11192/2018-vra).
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- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Radio Černá Hora II., IČ: 25257293,
doručeným Radě dne 7. 5. 2018 pod č.j RRTV/10929/2018-vac, spočívajícím v zahájení
vysílání programu RADIO ČERNÁ HORA na kmitočtu Náchod 87,6 MHz / 50 W na
souřadnicích WGS 84: 16 10 02 / 50 24 55 dne 26: 4. 2018 dle udělené licence č.j.
RRTV/2017/359/zab ze dne 11. 12. 2017.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele NONSTOP s.r.o., IČ: 49447530,
doručeným Radě dne 16. 5. 2018 pod č.j. RRTV/11290/2018-vra, spočívajícím v zahájení
vysílání programu Rádio Krokodýl na FM 98,5 v Dačicích dne 14. 5. 2018 dle udělené
licence RRTV/14736/2017-zab ze dne 10. 10. 2017.
- Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/10913/2018-vac) na prokomunisticky laděný
obsah pořadu Otevřené hlavy odvysílaného dne 3. května 2018 na programu ČRo Wave
a se stížností na (č. j. RRTV/11023/2018-vra) neobjektivitu ve vysílání o událostech
Pražského povstání dne 5. května 2018 na programu ČRo Radiožurnál.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila společnosti ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, se sídlem Dubné 158,
PSČ 373 84, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání
šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název) programu: ŠLÁGR 2;
základní programová specifikace: originální teleshoppingový program s akcentem na
hudbu a zábavné žánry; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně
směrováno: Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk;
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 4. května
2918 pod č.j. RRTV/10908/2018-vra.
- Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského
státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno,
tj. Slovenskou republiku, o udělení licence společnosti ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02
293, se sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, k televiznímu vysílání programu ŠLÁGR 2
šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: originální
teleshoppingový program s akcentem na hudbu a zábavné žánry.
- Rada udělila právnické osobě, společnosti TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem
Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, dle ustanovení § 25 zákona
č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: Nova; základní
programová specifikace: Plnoformátový televizní program; časový rozsah vysílání: 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: Vysílání prostřednictvím dálkového přístupu - internetu; Informace o přístupu k
vysílání: Voyo.cz nebo voyo.nova.cz, případně jiná webová stránka provozovaná na
doméně druhého řádu (SDL) s názvem nova.cz, v rozsahu žádosti ze dne 29. března
2018, č.j.: RRTV/8973/2018-vra, ve znění upřesnění žádosti ze dne 16. května 2018, č.j.:
RRTV/11313/2018-vra.
- Rada udělila právnické osobě, společnosti TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem
Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, dle ustanovení § 25 zákona
č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: Nova Gold;
základní programová specifikace: Dramatická tvorba, zábava, zpravodajství a publicistika
archivní povahy; časový rozsah vysílání: 21 - 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: Vysílání prostřednictvím
dálkového přístupu – internetu; Informace o přístupu k vysílání: Voyo.cz nebo
voyo.nova.cz, případně jiná webová stránka provozovaná na doméně druhého řádu
(SDL) s názvem nova.cz, v rozsahu žádosti ze dne 29. března 2018, č.j.:
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RRTV/8974/2018-vra, ve znění upřesnění žádosti ze dne 16. května 2018, č.j.:
RRTV/11308/2018-vra.
- Rada udělila právnické osobě, společnosti TV Nova s r.o., IČ: 45800456, se sídlem:
Praha 5, Kříženeckého náměstí 1078/5, PSČ: 152 00, dle ustanovení § 25 zákona
č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: Nova Action;
základní programová specifikace: Program tematicky zaměřen převážně na sport,
dramatickou tvorbu a dokumentární tvorbu především americké provenience, a to
akčního, kriminálního a sci-fi žánru; sportovní pořady zaměřeny převážně na populární
sporty, jako je fotbal, hokej a motorismus.; časový rozsah vysílání: 21 - 24 hodin denně;
výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká
republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; Identifikace přenosového systému: vysílání
prostřednictvím dálkového přístupu – internetu; Informace o přístupu k vysílání: Voyo.cz
nebo voyo.nova.cz, případně jiná webová stránka provozovaná na doméně druhého řádu
(SDL) s názvem nova.cz; v rozsahu dle žádosti doručené dne 29. března 2018 pod č.j.
RRTV/8981/2018-vra a jejího doplnění č.j. RRTV/11310/2018-vra, doručeného dne 16.
května 2018 a č.j. RRTV/11908/2018-vra doručeného dne 28. května 2018.
- Rada udělila právnické osobě, společnosti TV Nova s r.o., IČ: 45800456, se sídlem:
Praha 5, Kříženeckého náměstí 1078/5, PSČ: 152 00, dle ustanovení § 25 zákona
č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: Nova Cinema;
základní programová specifikace: Filmový a seriálový program, specializující se zejména
na dramatickou tvorbu americké provenience, a to jak major studií, tak nezávislých
distributorů. V programu jsou většinově zastoupeny kinematografické filmy, televizní filmy
a televizní seriály; časový rozsah vysílání: 21 - 24 hodin denně; výčet států, na jejichž
území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká republika; hlavní jazyk
vysílání: český jazyk; Identifikace přenosového systému: vysílání prostřednictvím
dálkového přístupu – internetu; Informace o přístupu k vysílání: Voyo.cz nebo
voyo.nova.cz, případně jiná webová stránka provozovaná na doméně druhého řádu
(SDL) s názvem nova.cz; v rozsahu dle žádosti doručené dne 29. března 2018 pod č.j.
RRTV/8982/2018-vra a jejího doplnění č.j. RRTV/11311/2018-vra, doručeného dne 16.
května 2018.
- Rada udělila právnické osobě, společnosti TV Nova s r.o., IČ: 45800456, se sídlem:
Praha 5, Kříženeckého náměstí 1078/5, PSČ: 152 00, dle ustanovení § 25 zákona č.
231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: Nova 2; základní
programová specifikace: Program tematicky zaměřený převážně na dramatickou a
dokumentární tvorbu především americké provenience, a to komediálního a zábavního
žánru; časový rozsah vysílání: 21 - 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být
vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český
jazyk; Identifikace přenosového systému: vysílání prostřednictvím dálkového přístupu –
internetu; Informace o přístupu k vysílání: Voyo.cz nebo voyo.nova.cz, případně jiná
webová stránka provozovaná na doméně druhého řádu (SDL) s názvem nova.cz; v
rozsahu dle žádosti doručené dne 29. března 2018 pod č.j. RRTV/8983/2018-vra a jejího
doplnění č.j. RRTV/11314/2018-vra, doručeného dne 16. května 2018.
- Rada se seznámila s písemným vyjádřením provozovatele TUTY Broadcasting, a.s., IČ
05883121, se sídlem Werichova 1145/33, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, doručeným dne
23. května 2018 pod č.j. RRTV/11780/2018-vra, k oznámení o zahájení řízení o
přestupku, vedeném pod sp. zn. RRTV/2018/325/spm, ve věci možného nedodržení
územního rozsahu celoplošného zemského digitálního televizního vysílání programu
TUTY šířeného prostřednictvím vysílačů dle platných licenčních podmínek.
- Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným TUTY Broadcasting, a.s., IČ 05883121,
se sídlem Werichova 1145/33, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, vedeném pro možné porušení
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dle § 60 odst. 2 písm. e) zákona
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č. 231/2001 Sb. nedodržuje územní rozsah celoplošného zemského digitálního
televizního vysílání programu TUTY šířeného prostřednictvím vysílačů dle platných
licenčních podmínek, jelikož program nemůže ve vymezeném územním rozsahu přijímat
alespoň 70 % obyvatel, neboť nebyla splněna podmínka předchozího typově shodného
upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 zákona
č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele TUTY Broadcasting, a.s., IČ 05883121, se
sídlem Werichova 1145/33, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, na porušení zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že dle § 60 odst. 2 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
nedodržuje územní rozsah celoplošného zemského digitálního televizního vysílání
programu TUTY šířeného prostřednictvím vysílačů dle platných licenčních podmínek,
jelikož program nemůže ve vymezeném územním rozsahu přijímat alespoň 70 %
obyvatel. Rada stanovila lhůtu k nápravě do 15. 7. 2018.
- Rada udělila provozovateli, společnosti Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ 267 35 679, se
sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ 14700, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/3053/2015-FIA, sp. zn.: 2015/685/FIA/Bar, ze
dne 25. srpna 2015, ve znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu z BARRANDOV FAMILY
na Barrandov NEWS, dle žádosti ze dne 5. dubna 2018, č.j.: RRTV/9166/2018-vra, ve
znění doplnění žádosti č.j.: RRTV/10909/2018-vra, ze dne 4. května 2018.
- Rada zastavuje podle § 66 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., řízení o žádosti
č.j. RRTV/11242/2018-vra ze dne 14. května 2018 provozovatele KTV Nepomuk s.r.o.,
IČ: 00670146, se sídlem: Husova 274, 335 01 Nepomuk, o souhlas dle § 21 odst. 1, písm.
e) a odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., neboť byla podána žádost zjevně právně nepřípustná
- Rada vzala na vědomí oznámené změny názvu obchodní firmy společnosti, sídla
společnosti a jednatelů společnosti KTV Nepomuk, s.r.o., IČ: 00670146, se sídlem:
Husova 274, 335 01 Nepomuk, v rozsahu podání č.j. RRTV/12241/2018-vra ze dne 14.
května 2018
- Rada informuje společnost KTV Nepomuk s.r.o., IČ 00670146, se sídlem: Husova 274,
335 01 Nepomuk, že KTV Nepomuk s.r.o. eviduje dle § 5 písm. d) zákona č. 231/2001
Sb., jako provozovatele vysílání (licence č.j. Ru/282/02/3111 ze dne 3. prosince 2002) a
převzatého vysílání (registrace č.j. Rg/23/97 ze dne 17. června 1997) v rozsahu údajů dle
notářského zápisu č.j. NZ 207/2017, N 235/2017 ze dne 29. listopadu 2017, úplného
znění Společenské smlouvy ke dni 1. ledna 2018 a údajů zapsaných v obchodním
rejstříku vedeném pod spis. zn. C 4896 vedenou u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka
4896: základní kapitál (ZK): 100 000,- Kč, společníci: SKY Trade s.r.o., IČ: 016 64 123,
Husova 274, 335 01 Nepomuk, Vklad: 85 000,- Kč, Obchodní podíl: 85%; ROMAN
KOVÁŘ, dat. nar. 24. září 1979, Vklad: 15 000,- Kč, Obchodní podíl: 15%.
- Rada registruje právnickou osobu, Opton s.r.o., IČ: 28137914, se sídlem: Lomnice nad
Lužnicí, Sádecká 609, PSČ 37816, jako provozovatele převzatého rozhlasového a
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů; územní rozsah
vysílání: k.ú. hl. m. Prahy, okres Praha; programová nabídka – registrované programy:
rozhlasové programy – české: veřejnoprávní: programy Českého rozhlasu: Radižurnál,
Dvojka, Vltava, Plus, Radio Wave, D-Dur, Jazz, Rádio Junior, Rádio Praha, Regina DAB
Praha; licencované: Evropa 2, Hitrádio City, FREKVENCE 1, Rock Radio, RÁDIO
IMPULS, DANCE RADIO, Rádio Blaník, Fajn Radio, COUNTRY RADIO, KISS; televizní
programy – české: veřejnoprávní: programy České televize: ČT 1, ČT 2, ČT24, ČT sport,
ČT:D, ČT art; licencované: Nova, Nova 2, Nova Action, Nova Cinema, Nova Gold, Nova
Sport 1, Nova Sport 2, Prima, Prima MAX, Prima COOL, Prima Love, Prima ZOOM, Prima
Comedy Central, Prima KRIMI, Televize Barrandov, KINO BARRANDOV, BARRANDOV
PLUS, BARRANDOV FAMILY, Seznam.cz TV, kinoSvět, Mňam TV, regionalnitelevize.cz,
Óčko, Óčko STAR, Očko Expres, ŠLÁGR TV, Retro Music Television, Rebel, REBEL 2
SLUSNEJ KANÁL, RELAX, TV Noe, Mňau TV, TUTY, PRAHA TV, JOJ Cinema, JOJ
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Cinema+1, JOJ Family, SPORT 5, Film+, Minimax, TV PAPRIKA CENTRAL EUROPE,
Sport 1 Czechia and Slovakia, Sport 2, Spektrum, AMC CHANNEL CENTRAL AND
EASTERN EUROPE, CS mini, CS Film, HOROR FILM, FESTIVAL,
ČESKOSLOVENSKO, GOLF CHANNEL, Film Europe, FASHION TV (Czech & Slovak],
WAR svět válek, UP NETWORK, Nickelodeon, VH 1 European, VH 1 Classic European,
MTV, MTV Dance International, MTV Rocks International, MTV Hits International;
televizní programy – zahraniční: veřejnoprávní: programy Slovenské televize Jednotka,
Dvojka; licencované: Markíza International, WAU, TA3 TV 8, TV LUX; v rozsahu dle
přihlášky k registraci doručené dne 18. května 2018, č.j. RRTV/11412/2018-vra, ve znění
doplnění ze dne 24. května 2018, č.j. RRTV/11788/2018-vra.
- Rada registruje právnickou osobu, CICO s.r.o., IČ 070 06 039, se sídlem K Pivovaru
398, 251 67 Pyšely, jako provozovatele převzatého vysílání prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů; identifikace sítě elektronických komunikací: dálkový přístup –
internet; informace o přístupu k převzatému vysílání: www.cico.tv, www.cico.eu;
programová nabídka: programy televizní české veřejnoprávní: ČT 24; české s licencí:
Nova International, Prima plus, SPORT 5; zahraniční s licencí: Markíza International; dle
přihlášky k registraci ze dne 25. května 2018, č.j.: RRTV/11847/2018-vra.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 - 3
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele převzatého vysílání UPC Česká
republika, s.r.o., IČ 00562262, Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 14000, na porušení
ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť Radě neoznámil ve lhůtě do 15
dnů od provedení změny změnu ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci
(registrace č.j. Rg/97/99 ze dne 5. října 1999), a to změnu programové nabídky
spočívající v zařazení televizního programu Regiony+ do programové nabídky UPC
Česká republika, s.r.o., v jehož případě se může jednat o program, který je provozován
bez licence podle zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovila provozovateli lhůtu k nápravě
30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění včetně doložení údajů a informací o
programu v rozsahu dle § 27 odst. 2 písm. a) – d).
- Rada na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
žádá společnost SAT Plus, s.r.o., IČ 26058952, se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova
502/5, PSČ 1400, o podání vysvětlení ve věci možného neoprávněného provozování
televizního vysílání programu Regiony+ prostřednictvím kabelových systémů
provozovatele převzatého vysílání, společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Rada
stanovila lhůtu 7 dní k podání vysvětlení.
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání NTV cable s.r.o., IČ: 25500236, se sídlem Masarykovo
náměstí 87, 763 61 Napajedla, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k
registraci převzatého vysílání č.j. Rg/3/98 ze dne 17. prosince 1997 (ve znění pozdějších
změn), spočívající v rozšíření programové nabídky o televizní programy: a) české: Prima
KRIMI, Nova sport 2; b) zahraniční: Eurosport 2 a ID Investigation Discovery, v rozsahu
podání č.j.: RRTV/9124/2018-vra, doručeného dne 4. dubna 2018, ve znění upřesnění ze
dne 10. května 2018, č.j.: RRTV/11157/2018-vra.
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele
RTI cz s.r.o., IČO: 252 24 905, se sídlem Zikmunda Wintra 1282/21, Jižní Předměstí, 301
00 Plzeň, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému T – DAB v pásmu
III. a L - bandu, sp. zn.: 2011/941/FIA/RTI, č.j.: FIA/4132/2011, ze dne 13. prosince 2011,
spočívající v oznámení šíření televizního vysílání ve stejném územním rozsahu českých
převzatých televizních programů: MŇAM TV a MŇAU TV, dle žádosti č.j.:
RRTV/10842/2018-vra, doručené dne 2. května 2018 a upřesnění žádosti, č.j.:
RRTV/11239/2018-vra, ze dne 14. května 2018.
- Rada se seznámila s oznámením Krajské nemocnice, a.s., IČ: 27293933 doručeným
Radě dne 15. 5. 2018 pod č.j. RRTV/11266/2018-vra, spočívajícím v zahájení vysílání
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programu KNL TV dne 2. 1. 2017 dle udělené licence č.j. RRTV/3515/2018-SMU ze dne
22. 11. 2016.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 4. do 28. května 2018 (celkem 55 podání): Česká televize / ČT2
– Dobré ráno, pasáž s informací o článku v MF DNES o očkování, 3. května 2018 od 5:59
hodin; Česká televize / ČT24 – Události, komentáře, téma Politici, policisté a novináři,
vysíláno 9. dubna 2018, a téma Murín končí v čele GIBS, vysíláno 17. dubna 2018, v
obou případech od 22:00 hodin; Česká televize / ČT sport – hlasitost a rozsah obchodních
sdělení v přerušeních přímých přenosů utkání MS v hokeji; Česká televize / ČT :D –
Bludiště, 5. května od 11:55 hodin, repríza 7. května 2018 od 14:35 hodin; Česká televize
/ Bez specifikace programu – počínání štábu ČT na místě pietního aktu na Olšanských
hřbitovech 7. května 2018; Česká televize / ČT1 – Případy 1. oddělení (17/22), podtitul
Súdánský student, 7. května 2018 od 20:00 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. /
Televize Barrandov – Týden podle Jaromíra Soukupa, 8. května 2018 od 22:05 hodin;
Česká televize / ČT24 – 90‘ ČT24, téma inaugurace ruského prezidenta, 7. května 2018
od 20:00 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – negativní
působení programu Televize Barrandov obecně; Barrandov Televizní Studio a.s. /
Televize Barrandov – Týden podle Jaromíra Soukupa, 4. května 2018 od 21:25 hodin;
Česká televize / ČT1 – Otázky Václava Moravce, téma Kauza novičok, 6. května 2018 od
12:00 hodin; Veřejné sdělovací prostředky obecně – snižování zásluh ruského lidu, Česká
televize / ČT24 – Hyde Park Civilizace, 14. dubna 2018 od 20:00 hodin; Barrandov
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Týden podle Jaromíra Soukupa, 15. dubna
2018 od 22:05 hodin; Česká televize / ČT1 – Reportéři ČT, reportáž Pravda z kolotoče II,
7. května 2018 od 21:35 hodin; Česká televize / ČT1 – Události, reportáž Odvolání
Bohuslava Šafáře, 14. května 2018 od 19:00 hodin; Česká televize / ČT1 – Otisky doby,
podtitul Český Barnevernet?, 2. května 2018 od 21:50 hodin; Česká televize / ČT sport –
poznámka při komentování hokeje Česko - Rusko, 10. května 2018 od 20:15 hodin;
Česká televize a Český rozhlas / nespecifikované programy – obecné poznámky k
objektivitě zpravodajství; Česká televize / ČT24 – Události, komentáře, tematický blok
Palčivé téma Blízkého východu: Jeruzalém, 14. května 2018 od 22:00 hodin; Česká
televize / ČT1 a ČT24 – Otázky Václava Moravce (1. část), 18. února 2018 od 12:00
hodin, reakce na odpověď Rady k věci; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL –
programová upoutávka na pořad Single Man v přerušení pořadu Americký chopper 15.
května 2018 v 16:27 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Tenký
led Dany Morávkové, 11. května 2018 od 20:15 hodin a zpravodajství Televize Barrandov
bez přesné specifikace; Magical roof s. r. o./ JOJ Family – teleshopping Linka lásky, 27.
dubna 2018 od 18:05 hodin; Česká televize / ČT sport – rozsah obchodních sdělení v
přerušeních přímých přenosů utkání MS v hokeji; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Štiky,
14. května 2018 od 21:30 hodin; Web České televize – webová diskuse k pořadu Inflitrace
vysílanému 21. května 2018 od 21:05 hodin na programu ČT1; FTV Prima, spol. s r.o. /
Prima – reality show Štiky bez specifikace dílu; THE WALT DISNEY COMPANY
LIMITED, organizační složka / DISNEY JUNIOR (Rumunsko) – reklama NIVEA, 25.
dubna 2018 ve 20:50 hodin; AMC Networks Central Europe s. r. o. / AMC CHANNEL
HUNGARY – The Cave, 7. dubna 2018 ve 14:10 hodin; TV Nova s. r. o. / NOVA –
Televizní noviny, reportáž Ministerstvo chce plošně zakázat podomní prodej, 24. května
2018 od 19:30 hodin; Česká televize – programová skladba v týdnu s výročím 2. světové
války v Evropě 8. května; Česká televize / ČT1 – Otázky Václava Moravce – 1. část, 27.
května 2018 od 12:00 hodin; AMC Networks Central Europe s. r. o. / SPORT2 – Formule
1 – Velká cena Monaka, 26. května 2018 od 12:00 hodin; Kofola a. s. (zadavatel
obchodního sdělení) – reklama JUPÍ superovocný sirup; Barrandov Televizní Studio a. s.
/ KINO BARRANDOV – Linka lásky, 21. ledna 2018; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL
– programová upoutávka na seriál Exorcista v přerušení filmu Madagaskar 3, 27. května
2018 v 17:48 hodin; Česká televize / ČT1 – Otisky doby, podtitul Jednou oběť, navždy
oběť?, 16. května 2018 od 21:40 hodin; TV Nova s. r. o. / Nova sport 1, Nova sport 2 –
upoutávky na bojové sporty.
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- Rada se seznámila s komplexní analýzou soutěžních a ezoterických teleshoppingových
bloků, zaměřenou na období od 7. února do 19. dubna 2018.
- 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
společnost Telemedia Interactv Production Home Limited, sídlem Arch. Makarios III,195
Neocleous House P.C. 3030. Limassol Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.:
HE 144566, o podání vysvětlení související s teleshoppingovým blokem Linka lásky,
odvysílaným dne 26. 2. 2018 od 18:05 hodin na programu JOJ Family, proč byla na
obrazovce uvedena telefonní čísla 909 90 90 90 z ČR a 0900 700 707 ze SR, přičemž
podmínky na webu http://www.rychlahra.org/linka-lasky-joj/ obsahovaly jiné telefonní
číslo pro volající ze Slovenska, a to 0900 700 969. Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm.
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále
jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), 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 obchodního sdělení, společností Telemedia Interactv Production
Home Limited, sídlem Arch. Makarios III,195 Neocleous House P.C. 3030. Limassol
Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, (dále „obviněný“), řízení o
přestupku z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb.,
kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Linka lásky
vysílaného dne 11. února 2018 v čase od 12.00 hodin na programu KINO BARRANDOV,
který může být 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
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 mohl dopustit 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 coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm.
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále
jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), 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 obchodního sdělení, společností Telemedia Interactv Production
Home Limited, sídlem Arch. Makarios III,195 Neocleous House P.C. 3030. Limassol
Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, (dále „obviněný“), řízení o
přestupku z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého
se mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Linka lásky vysílaného dne
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7. února 2018 v čase od 12.15 hodin na programu KINO BARRANDOV, který může být
v rozporu s dobrými mravy, neboť nepatřičně srovnává získávání finančních prostředků
z pracovní činnosti a potenciální výhru v interaktivním teleshoppingu. 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 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
společnost Telemedia Interactv Production Home Limited, sídlem Arch. Makarios III,195
Neocleous House P.C. 3030. Limassol Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.:
HE 144566, o podání vysvětlení souvisejícího s teleshoppingem Eroskop, odvysílaným
1. – 2. 3. 2018 v 23:37–01:37 hodin na programu BARRANDOV PLUS, proč podmínky
provozu linek na webu www.eroskop.cz, na nějž odkazoval textový kraul na obrazovce v
průběhu pořadu, obsahovaly sdělení, že „soutěžící jsou výslovně upozorněni písemně na
obrazovce, že často budou na telefonní lince čekat i přesto, že moderátorka/moderátor
nebude s žádným soutěžícím hovořit,“ přičemž na nic takového diváci na obrazovce
písemně upozorněni nebyli. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm.
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále
jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), 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 obchodního sdělení, společností Telemedia Interactv Production
Home Limited, sídlem Arch. Makarios III,195 Neocleous House P.C. 3030. Limassol
Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, (dále „obviněný“), řízení o
přestupku z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb.,
kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Eroskop vysílaného
dne 15. února 2018 v čase od 23.34 hodin na programu BARRANDOV PLUS, který může
být 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 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
společnost Telemedia Interactv Production Home Limited, sídlem Arch. Makarios III,195
Neocleous House P.C. 3030. Limassol Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.:
HE 144566, o podání vysvětlení souvisejících s teleshoppingem Zavolej a vyhraj,
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odvysílaném 16. 4. 2018 v 18:05 hodin na programu JOJ Family: 1) K jakému účelu slouží
telefonní linka 909 90 90 90 pro volající z ČR, která byla prezentována jako služba
generování loterijních čísel ve hře Zavolej a vyhraj, přičemž je zároveň používána jako
audiotexová linka s časovým zpoplatněním, na niž diváci telefonují, aby se dostali do
studia nebo hovořili s operátorkami v teleshoppingovém bloku Linka lásky; 2) Co
znamenají údaje
o
Hráči
uvedené
v bodě
4.1
pravidel
hry
na
http://www.zavolejavyhraj.cz/pravidla-hry/, které říkají, že „Propagace je otevřena výlučně
všem právnickým osobám, které jsou fyzicky přítomny v Rumunsku,“ a dále že Hráč
„…během živého vysílání televizního pořadu volá ze stejného telefonního čísla pořadové
číslo telefonního čísla, které bylo oznámeno v televizním pořadu a získalo tak bonus na
účast na živém vysílání televizního programu a tak v souladu s výběrovým postupem
popsaným v podmínce VI. se stává Hráčem a kdo může potvrdit, že je to ta osoba, která
zaplatí fakturu za telefonní číslo, ze kterého byl hovor uskutečněn.“ 3) Jak dlouhá byla
„kola“ popisovaná v bodě VI. pravidel hry na http://www.zavolejavyhraj.cz/pravidla-hry/ a
jakým způsobem jsou o těchto kolech informováni diváci; 4) Jakým způsobem probíhá
dokazování zmíněné v bodu 7.1 pravidel na http://www.zavolejavyhraj.cz/pravidla-hry/,
kde je uvedeno: „Během hovoru, musí Vítěz Organizátorovi doložit, že je vlastníkem
předplacené karty nebo předplatného telefonního čísla, ze kterého zakoupil Službu a
účastnil se propagační akce (dále jen "Důkaz")“; 5) Kdo nese zodpovědnost za
potenciálně nepravdivé informace uvedené v soutěži, když podle bodu 9.2 pravidel
„Organizátor a vyloučené strany nenesou odpovědnost za jakékoli nesprávné nebo
neúplné informace, které mohou být sděleny v průběhu řízení Soutěží (ať už v důsledku
jedné z výše uvedených příčin nebo jinak).“ 6) Proč je v pravidlech na webu uvedeno, že
„Služba a Propagace podléhají rumunskému právu“ a dále „Hráči se zavazují, že tato
propagace se bude řídit právními předpisy Austrálie a veškeré spory, nároky a příčiny
sporu vyplývající z této Propagace nebo spojené s ní, výklad Podmínek a Pravidel
Propagace nebo jakákoli udělená cena budou vyřešeny jednotlivě, aniž by se uchýlili k
jakékoli formě skupinové akce a výlučně soudy umístěné v Austrálii,…“ Rada stanovila
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm.
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále
jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), 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 obchodního sdělení, společností Telemedia Interactv Production
Home Limited, sídlem Arch. Makarios III,195 Neocleous House P.C. 3030. Limassol
Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, (dále „obviněný“), řízení o
přestupku z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb.,
kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Zavolej a vyhraj
vysílaného dne 16. dubna 2018 v čase od 18.05 hodin na programu JOJ Family, který
může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4
odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive klamavým konáním
podle § 5 odst. 1) tohoto zákona. Moderátorka v souvislosti se zavoláním do studia
uvedla: „Za osm tisíc korun vy mě tady necháváte čekat? Přitom vím, že tady můžete být
opravdu velmi rychle, protože máme zaplé rychlé přepojování, takže opravdu ten, kdo
zvedne telefon, tak ho náš systém okamžitě zaznamená a voláme hned zpátky.“
Interaktivní hra vysílaná v televizi přitom podle pravidel na http://www.zavolejavyhraj.cz/
funguje tak, že diváci zavolají na telefonní číslo a po obdržení šesti tipů na čísla do loterie
telefon zavěsí. Následně je na konci kola náhodně vybrán jeden z diváků matematickým
algoritmem, nezáleží tedy na rychlosti, s jakou se lidé do studia dovolali. Nátlak
moderátorky a uvedení nepravdy o tzv. rychlém přepojování mohlo ovlivnit rozhodnutí
diváků a dovést je ke koupi služby, k níž by za jiných okolností nepřistoupili. Mohlo se
tedy jednat o klamavou obchodní praktiku, jelikož obsahovala věcně nesprávnou
informaci a byla tedy nepravdivá.
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- 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
společnost DOCENDO s.r.o., IČ: 04959221, se sídlem Podlišovská 1284, Praha 9, PSČ
19800, o podání vysvětlení souvisejících s teleshoppingem IQ kvíz, odvysílaným 26. 2.
2018 od 23:45 hodin na programu Rebel: 1) Proč podmínky na webu www.iqkviz.cz
nehovoří o maximální délce hovoru na speciálně zpoplatněnou linku 909 900 700, když
je tato informace prezentována divákům v textovém kraulu na obrazovce v průběhu
vysílání; 2) Co znamená následující text přítomný v textovém kraulu na obrazovce:
„Zamíchej znaky ve větě “IQkvíz nás baví“, potom uplatni Caesarovu šifru, odečti od čísla
(pozn.: následuje třicetimístné číslo, které je díky kombinaci pohybujícího se malého textu
a kvality záznamu špatně čitelné) dekomprimuj Ceasarovou šifrou a uspořádej znaky.“ 3)
Jak dlouho trvá přepojení do studia v průběhu tzv. rychlého přepojování. Moderátorka v
čase 00:18:52 hod uvedla: „Ještě navíc teď máte rychle přepojování, takže je tady jistota
toho, že vytočíte číslo a než napočítáte do deseti, vždycky to takhle říkám, tak jdete za
mnou do studia.“ V podmínkách na webu je přitom uvedeno, že z technologických důvodů
není možné spojit do studia volání v délce řádů vteřin. Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm.
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále
jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), 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 obchodního sdělení, společností DOCENDO s.r.o., IČ: 04959221,
se sídlem Podlišovská 1284, Praha 9, PSČ 19800, (dále „obviněný“), řízení o přestupku
z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se
mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu IQ kvíz vysílaného dne 26.
února 2018 v čase od 23.45 hodin na programu Rebel, neboť tento teleshopping může
být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, resp. klamavou obchodní
praktikou dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Obsahem teleshoppingu, fungujícího na principu interaktivní soutěže, byl úkol, v rámci
kterého měli diváci spočítat finanční obnos zachycený v podobě mincí na obrázku.
Splnění úlohy přitom spočívalo v takové podmínce, že ji soutěžící nemohl odkrýt, neboť
chyby na mincích (které kvůli drobné odchylce byly chápány jako neplatné a do
konečného výsledku se tudíž nezapočítávaly), nebylo možné identifikovat ani poté, co
moderátorka správnou odpověď ukázala, a kdy byly chybné mince označeny červeným
kroužkem. Spotřebitel tak mohl na základě zhlédnutí teleshoppingu učinit obchodní
rozhodnutí, které by jinak neučinil, tzn. zavolat na uvedené telefonní číslo za zvýšenou
sazbu, aby sdělil odpověď, kterou považuje dle objektivních měřítek za správnou,
přestože vzhledem k zavádějící odpovědi, která byla na závěr teleshoppingového bloku
označena jako správná, neměl šanci na výhru.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm.
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále
jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), 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 obchodního sdělení, společností Vědmy s.r.o., IČ: 04937961, se
sídlem Podlišovská 1284, Praha 9, PSČ 19800, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z
moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se
mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Vědmy radí vysílaného dne 21.
března 2018 v čase od 23.48 hodin na programu RELAX, který může být nekalou
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu.
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Moderátorka v teleshoppingovém bloku provedla rituál, jenž měl zajistit bezpečí pro
volající divačku a jejího vnuka. Divačka uvedla, že má vnuk vážné psychické potíže a
chce si ublížit, poprosila o jeho ochranu. Moderátorka ji v průběhu rituálu opakovaně
sdělila, že vnuk vše zvládne, a když bude silná ona, bude v pořádku i on. Svým
komentářem mohla protagonistka u diváků podpořit zanedbání odborné diagnostiky a
celkové podcenění potenciálně vážného stavu muže a jeho duševních problémů.
O symbolu použitém v rituálu několikrát ve vysílání uvedla, že chrání před vším zlým, mj.
i před nemocemi a nedostatkem zdraví.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm.
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále
jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), 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 obchodního sdělení, společností Vědmy s.r.o., IČ: 04937961, se
sídlem Podlišovská 1284, Praha 9, PSČ 19800, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z
moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se
mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Vědmy radí vysílaného dne 26.
března 2018 v čase od 12.30 hodin na programu RELAX, který může být nekalou
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu.
Moderátorka čistila volajícím divákům tzv. fyzické čakry a předkládala tvrzení o
zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž u nich mohla vyvolat zanedbání odborné
lékařské péče a podcenění fyzických i psychických problémů. V souvislosti se zdravím
jedné z divaček nabízela svá meditační CD, u nichž proklamovala léčebné a prevenční
účinky, a využívala tak zranitelnosti osoby, která se ocitla v těžké situaci. Protagonistka
ženě řekla, že má zavřené první dvě čakry, kam patří mj. kosti, šlachy, klouby. Aby
zabránila problémům v budoucnu, měla by si podle moderátorky koupit její CD a čakry
„okysličovat“. Moderátorka mohla svou věštbou využít nelehké situace ženy a významně
ovlivnit její spotřebitelské rozhodnutí.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm.
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále
jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), 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 obchodního sdělení, společností Vědmy s.r.o., IČ: 04937961, se
sídlem Podlišovská 1284, Praha 9, PSČ 19800, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z
moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se
mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Vědmy radí vysílaného dne 26.
ledna 2018 v čase od 12.11 hodin na programu RELAX, který může být nekalou obchodní
praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Moderátorka
nabízela čištění energií volajících diváků a předkládala tvrzení o zdravotním stavu
volajících jako fakta, čímž u nich mohla vyvolat zanedbání odborné lékařské péče a
podcenění fyzických i psychických problémů. V souvislosti se zdravím divákům nabízela
kromě svých rad i meditační CD, o nichž prohlašovala, že jsou určeny k fyzickému i
psychickému čistění těla a že mají „vyzdravovací účinky“. Tím mohla významně ovlivnit
rozhodnutí diváků, trpících zdravotními problémy, resp. mohla u nich vzbudit dojem, že
díky tomuto CD budou vyléčeni ze svých zdravotních problémů.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm.
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále
jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), 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 obchodního sdělení, společností Vědmy s.r.o., IČ: 04937961, se
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sídlem Podlišovská 1284, Praha 9, PSČ 19800, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z
moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se
mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Vědmy radí vysílaného dne 26.
ledna 2018 v čase od 12.11 hodin na programu RELAX, který může být nekalou obchodní
praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Na
obrazovkách byla v pravém horním rohu uvedena reklama na produkty z webu
www.vedmy.cz, mj. na čistící svíce s různými vůněmi, jež byly popsány slovy „detoxikace
těla i duše“ a „proti zánětům a otokům“. Tato reklama se opakovala po čas celého
televizního vysílání, přičemž na obrazovce pokaždé vydržela dobu v řádech desítek
vteřin. Reklama prostřednictvím použitých popisků prohlašovala, že tento výrobek - svíce
je určena proti zánětům a otokům, což je nutno vnímat jako deklaraci léčby těchto
zdravotních obtíží.
- 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, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.),
upozorňuje provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ: 26852683, sídlem: Stavební 992/1,
Ostrava - Poruba, PSČ 708 00, na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb., tedy porušení povinnosti nezařazovat do vysílání obchodní sdělení, která
podporují chování ohrožující zdraví, a to odvysíláním teleshoppingových bloků Vědmy
radí na programu RELAX ve dnech 26. ledna 2018 od 12:11 hodin, 21. března 2018 od
23:48 hodin, 26. března 2018 od 12:30 hodin. 26. ledna moderátorka nabízela čištění
energií volajících diváků a v souvislosti s jejich zdravím doporučovala i svá meditační CD,
o nichž prohlašovala, že jsou určeny k fyzickému i psychickému čistění těla a že mají
„vyzdravovací účinky“, čímž mohla významně ovlivnit chování diváků, trpících
zdravotními problémy. 21. března moderátorka provedla rituál, jenž měl zajistit bezpečí
pro volající divačku a jejího vnuka. Divačka uvedla, že má vnuk vážné psychické potíže
a chce si ublížit, poprosila o jeho ochranu. Moderátorka ji v průběhu rituálu opakovaně
sdělila, že vnuk vše zvládne, a když bude silná ona, bude v pořádku i on. Svým
komentářem mohla protagonistka u diváků podpořit zanedbání odborné diagnostiky a
celkové podcenění potenciálně vážného stavu muže a jeho duševních problémů.
O symbolu použitém v rituálu několikrát ve vysílání uvedla, že chrání i před nemocemi a
nedostatkem zdraví. 26. března moderátorka čistila volajícím divákům tzv. fyzické čakry
a v souvislosti se zdravím divákům nabízela taktéž svá meditační CD, u nichž
proklamovala léčebné a prevenční účinky, a využívala tak zranitelnosti osob, které se
ocitly v těžké situaci. Ve všech částech vysílání byly hlavními protagonistkami
předkládána tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta, což mohlo u diváků způsobit
zanedbání odborné lékařské péče a podcenění fyzických i psychických problémů. Rada
stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm.
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále
jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), 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 obchodního sdělení, společností Vědmy s.r.o., IČ: 04937961, se
sídlem Podlišovská 1284, Praha 9, PSČ 19800, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z
moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se
mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Poznej svůj osud vysílaného
dne 28. prosince 2017 v čase od 12.11 hodin na programu RELAX, který může být
nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto
zákonu. Moderátorka v teleshoppingu předkládala tvrzení o zdravotním stavu volajících
jako fakta, čímž mohla u diváků podpořit zanedbání odborné diagnostiky. Jedné z divaček
predikovala rizikové těhotenství končící neúspěchem, pokud nepřestane chodit do práce,
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jiné diagnostikovala úzkosti, tedy složité psychické onemocnění, které moderátorka
doporučila léčit prací. Dále deklarovala, že zná správnou diagnózu, ale nesmí ji na
obrazovce uvádět, čímž nepatřičně ovlivňovala divačku s cílem navnadit ji k osobnímu
sezení. Protagonistka navíc doporučovala svoje CD v souvislosti s řešením problémů s
nespavostí, čímž mohla významně ovlivnit rozhodnutí diváků, trpících podobnými
problémy, resp. mohla u nich vzbudit dojem, že díky tomuto CD budou vyléčeni.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm.
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále
jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), 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 obchodního sdělení, společností Vědmy s.r.o., IČ: 04937961, se
sídlem Podlišovská 1284, Praha 9, PSČ 19800, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z
moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se
mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Poznej svůj osud vysílaného
dne 28. prosince 2017 v čase od 12.11 hodin na programu RELAX, který může být
nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive agresivní praktikou podle §
5b odst. 1 tohoto zákona. Moderátorka v teleshoppingu popsala divačce její
sebedestruktivní přístup a zdravotní následky, které má a může mít v budoucnu.
Pohrozila divačce neznámou „vážnější nemocí“ a přesnou diagnózu odmítla říct s tím, že
ji zná, ale nesmí o tom v televizi hovořit. Divačku přesvědčovala, že si ji má vyhledat v
soukromí. Volající žena dostala na výběr mezi životem a nespecifikovanou nemocí,
přičemž moderátorka doslova uvedla, „…jestli je život, nebo vydaných pár peněz…“, čímž
mohla v ženě evokovat nepřiměřený strach o své zdraví a přimět ji k vynaložení nemalé
finanční částky na osobní sezení s moderátorkou. Tuto hrozbu závažným zhoršením
zdravotního stavu či dokonce smrtí lze chápat jako nepatřičné ovlivňování, které může
výrazně zhoršit svobodu volby nebo chování spotřebitele ve vztahu k výrobku nebo
službě.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm.
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále
jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), 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 obchodního sdělení, společností Vědmy s.r.o., IČ: 04937961, se
sídlem Podlišovská 1284, Praha 9, PSČ 19800, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z
moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl
dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Poznej svůj osud vysílaného dne
28. prosince 2017 v čase od 12.11 hodin na programu RELAX, který může být v rozporu
s dobrými mravy, neboť moderátorka nepatřičně urážela volající divačku, která si přála
znát svoji budoucnost a uvedla, že je nezadaná a v důchodu. Moderátorka o ženě
prohlásila, že je negativní, naštvaná a nespokojená a že si se svým přístupem nemá šanci
najít partnera. Doslova uvedla: „Kdo by vás chtěl milovat? Jděte k zrcadlu a opravdu se
na sebe dívejte. Dívejte se na sebe a opravdu se dívejte sama sobě do očí a ptejte se –
opravdu by mě mohl někdo milovat?“ Slova týkající se přitažlivosti divačky a její
schopnosti zaujmout partnera byla pronesena po čas živého televizního vysílání, aniž by
se žena mohla bránit. Bezdůvodný útok na její atraktivitu lze vnímat jako velice osobní.
Urážky a hrubé komentáře moderátorky teleshoppingu snižují lidskou důstojnost divačky
v roli ženy a partnerky.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm.
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále
jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), 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
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zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností Vědmy s.r.o., IČ: 04937961, se
sídlem Podlišovská 1284, Praha 9, PSČ 19800, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z
moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se
mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Poznej svůj osud vysílaného
dne 11. ledna 2018 v čase od 12.13 hodin na programu RELAX, který může být nekalou
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive agresivní praktikou podle § 5b odst. 1
tohoto zákona. Moderátorka několikrát na adresu otce divačky zopakovala, že se muž
špatně léčí a že pokud chce znát skutečnou příčinu svých problémů, měl by využít
speciálně zpoplatněnou audiotextovou službu příští týden, kdy bude kartářka
„diagnostikovat karmu“. Muž mohl na základě moderátorčiných rad nesprávně pochopit
svoji diagnózu či odmítnout předepsanou léčbu a tím ohrozit své zdraví. Nátlak spojený
s nutností zavolat na audiotexovou službu lze hodnotit jako využití nepříznivé situace
spotřebitele, která vede ke zhoršení jeho úsudku. Volající divačka byla nepatřičně
ovlivňována, ze strachu o svého otce mohla učinit rozhodnutí ohledně koupě, které by
jinak neučinila.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm.
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále
jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), 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 obchodního sdělení, společností Vědmy s.r.o., IČ: 04937961, se
sídlem Podlišovská 1284, Praha 9, PSČ 19800, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z
moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se
mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Poznej svůj osud vysílaného
dne 11. ledna 2018 v čase od 12.13 hodin na programu RELAX, který může být nekalou
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu.
Moderátorka v teleshoppingu předkládala tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta,
čímž mohla u diváků podpořit zanedbání odborné diagnostiky. Někteří diváci si mohli
zjištění a rady protagonistky vyložit jako náhradu lékařské péče a podcenit tak prevenci
či léčbu třeba i závažných onemocnění. Protagonistka také doporučovala svoje CD v
souvislosti s léčbou duševních onemocnění. Volající divačce diagnostikovala úzkosti a
doporučila jí na oblast hlavy poslech CD Harmonie duše, který dle moderátorky může
pomoci i nemocné dceři divačky. Matka, která se o dítě dlouhodobě stará, může být v
takové situaci přístupnější radám kartářky a ve strachu z vlastního psychického
onemocnění, které jí bylo nekompromisně prezentováno moderátorkou, učinit obchodní
rozhodnutí, které by jinak neučinila. Moderátorka mohla rovněž ovlivnit rozhodnutí diváků
trpících stresem a únavou, jelikož uvedla, že její CD pomáhá proti těmto problémům, které
explicitně označila za signál blížícího se infarktu.
- 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, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.),
upozorňuje provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ: 26852683, sídlem: Stavební 992/1,
Ostrava - Poruba, PSČ 708 00, na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb., tedy porušení povinnosti nezařazovat do vysílání obchodní sdělení, která
podporují chování ohrožující zdraví, a to odvysíláním teleshoppingových bloků Poznej
svůj osud na programu RELAX ve dnech 28. prosince 2017 od 12:11 hodin a 11. ledna
2018 od 12:13 hodin. Moderátorka Anie předkládala tvrzení o zdravotním stavu volajících
jako fakta, čímž mohla u diváků podpořit zanedbání odborné diagnostiky. Někteří diváci
si mohli zjištění a rady protagonistky vyložit jako náhradu lékařské péče a podcenit tak
prevenci či léčbu třeba i závažných onemocnění. Protagonistka navíc doporučovala svoje
CD, a to i v souvislosti s léčbou duševních onemocnění, např. úzkostí. Rada stanovila
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
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- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu
regionálnítelevize Ústecko provozovatele PROVIZI spol. s r.o. ze dne 19. března 2018 a
analýzou zpravodajství tohoto programu ze dnů 19. – 21. března a 26. – 28. března 2018.
- 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 PROVIZI spol. s r.o., IČO: 25416952, se sídlem Litoměřice,
Škrétova 1961/2, PSČ 41201, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., dle jehož znění je povinen provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní
účet a na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost za obsah vysílání. Porušení se
provozovatel dopustil tím, že do vysílání programu regionálnítelevize Ústecko zařazuje
zpravodajské reportáže, nad nimiž nemá redakční kontrolu, jelikož jejich autorizaci pro
vysílání vykonává subjekt, který si jejich odvysílání na základě smluvního ujednání platí
se záměrem vlastní propagace. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení
tohoto upozornění.
- 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 PROVIZI spol. s r.o., IČO: 25416952, se sídlem Litoměřice,
Škrétova 1961/2, PSČ 41201, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 19. března 2018, na programu
regionálnítelevize Ústecko, v čase 8:18 – 8:50 minuty dle stopáže zaslaného záznamu
smyčky, tedy po dobu vysílání upoutávky na koncert kapely THOM ARTWAY AND BAND,
nebylo ve vysílání přítomno označení programu (logo). Tím se provozovatel dopustil
porušení povinnosti uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání, s
výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne
doručení tohoto upozornění.
- 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
PROVIZI spol. s r.o., IČO: 25416952, se sídlem Litoměřice, Škrétova 1961/2, PSČ 41201,
o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c)
zákona č. 231/2001 Sb., ukládající provozovatelům povinnost poskytnout divákům
programu regionálnítelevize Ústecko snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům
o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo,
bylo-li přiděleno, a adresa sídla v případě právnické osoby, dále k údajům, které umožňují
rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, zejména
k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování
elektronické pošty, a konečně k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním
televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada stanovila lhůtu k
podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy.
- 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
PROVIZI spol. s r.o., IČO: 25416952, se sídlem Litoměřice, Škrétova 1961/2, PSČ 41201,
o podání vysvětlení ohledně sponzorských vzkazů Vysoké školy aplikované psychologie
a firmy KIS plus (časy 5:51, resp. 23:55 minuty stopáže zaslaného záznamu smyčky): 1)
z jakého důvodu jsou zde sponzorské vzkazy zařazeny v rámci reklamního bloku, 2) jedná
se o sponzora programu nebo pořadu, vzhledem k tomu, že v textové části jsou sponzoři
uvedeni jako SPONZOR POŘADU, ale v komentáři jako SPONZOR VYSÍLÁNÍ, 3) pokud
se jedná o sponzora pořadu, k jakému konkrétnímu pořadu se tento sponzorský vzkaz
váže? Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy.
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- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Městský informační
program (MIK, PIK) provozovatele ZZIP s.r.o. ze dnů 26. – 27. března 2018 v časovém
úseku od 00:00 do 24:00 hodin.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ZZIP
s.r.o., IČ 48394556, sídlem Dobnerova 526/18, Olomouc, PSČ 77900, o podání
vysvětlení, zda na písemnou žádost Rady zapůjčil záznamy všech pořadů a dalších částí
vysílání programu Městský informační program (MIK, PIK), které byly odvysílány ve
dnech 26. – 27. března 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin, tedy i premiéry
vysílacího bloku, který měl být dle znění licenčních podmínek premiérově odvysílán v
úterý, tj. 27. března 2018. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
- 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 ZZIP
s.r.o., IČ 48394556, sídlem Dobnerova 526/18, Olomouc, PSČ 77900, o podání
vysvětlení, zda se oznámení sponzora pořadu „Elitní fáze kvalifikace Mistrovství Evropy
do 17 let“, odvysílané ve dnech 26. – 27. března 2018 na programu Městský informační
program, v čase 00:24:04 hodin od začátku vysílací smyčky olomouckého vysílání (MIK),
vztahovalo k zpravodajskému pořadu Olomoucký magazín, vzhledem k faktu, že
zpravodajské pořady není ze zákona možné sponzorovat. Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Strakonická televize (STTV)
provozovatele Strakonická televize, s.r.o. ze dnů 25. – 26. března 2018 v časovém úseku
od 00:00 do 24:00 hodin.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
Strakonická televize, s.r.o., IČ 26076357, sídlem Mírová 831, Strakonice, PSČ 38601, o
podání vysvětlení, zda na písemnou žádost Rady zapůjčil záznamy všech pořadů a
dalších částí vysílání programu Strakonická televize (STTV), které byly odvysílány ve
dnech 25. – 26. března 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin, jelikož zapůjčený
záznam neobsahoval reprízu zpravodajství z 11. týdne roku 2018, ačkoli licenční
podmínky programu stanovují, že součástí vysílání je také repríza obrazového
zpravodajství z předchozího týdne. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
- 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
Strakonická televize, s.r.o., IČ 26076357, sídlem Mírová 831, Strakonice, PSČ 38601, o
podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje povinnost uloženou § 32 odst. 7 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb., tj. jakým způsobem umožňuje divákům snadný, přímý a trvalý
přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je
Rada. Na internetových stránkách programu i v samotném vysílání je uvedena pouze
informace o dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání,
která se vztahuje pouze k nelineární službě www.tv.strakonice.eu, nikoli k televiznímu
vysílání programu Strakonická televize (STTV). Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.
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- 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, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 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 s provozovatelem Strakonická televize, s.r.o., IČ
26076357, sídlem Mírová 831, Strakonice, PSČ 38601 (dále „obviněný“), řízení o
přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že ve vysílání programu Strakonická televize
(STTV) ve dnech 25. – 26. března 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin
neuváděl označení televizního programu (logo).
- Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních
sdělení na programech Nova Gold provozovatele TV Nova s.r.o. a ČT2 provozovatele
Česká televize ze dne 15. dubna 2018, 20:00 - 21:00 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: I. Obviněná společnost Barrandov
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha, PSČ
15200, se uznává vinnou v souladu s § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. pro
porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila
tím, že v pořadu Duel Jaromíra Soukupa, odvysílaném dne 7. září 2017 v čase od 20:50
hodin na programu Televize Barrandov, zařadila prezentaci titulů časopisů Týden,
Sedmička, Exkluziv a dalších, která měla propagační záměr. Tato prezentace naplňovala
definiční znaky skrytého obchodního sdělení. II. V souladu s § 43 odst. 2 zákona č.
250/2016 Sb., se od uložení správního trestu upouští, neboť má Rada za to, že vzhledem
k závažnosti přestupku samotné projednání věci postačilo k nápravě vytýkaného stavu.
- I. Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) a dle
§ 8a odst. 2 písm. j) 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 5. června
2018 následující rozhodnutí: Obviněný zadavatel reklamy, SWISS PHARMACEUTICAL
INVESTMENT LLC, sídlem Charles Mathias, 942 Windemere Drive NW, Salem, Oregon,
Spojené státy americké, prostřednictvím její organizační složky (odštěpného závodu)
Organizační složka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC, IČ: 29016827, se
sídlem Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 13000, se uznává vinným v souladu
s § 8a odst. 2 písm. j) zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy Imunit Hlíva
ústřičná 800 mg, odvysílané dne 20. 12. 2016 od 22:31:45 hodin na programu Nova, se
dopustil 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, neboť z
obsahu obchodního sdělení jednoznačně vyplývá, že přípravek je určen pro vyléčení
onemocnění, případně jeho prevenci. V obraze dochází k ztvárnění osoby s projevy
onemocnění, současně je pak deklarován, byť kontextově, účinek přípravku na
onemocnění. Kontext vyplývá z uvedení tvrzení, že přípravek napomáhá komplexně
udržovat obranyschopnost a přirozenou imunitní odpověď. II. Rada dle ustanovení § 45
zákona č. 250/2016 Sb., rozhodla uložit pachateli SWISS PHARMACEUTICAL
INVESTMENT LLC, sídlem Charles Mathias, 942 Windemere Drive NW, Salem, Oregon,
Spojené státy americké, prostřednictvím její organizační složky (odštěpného závodu)
Organizační složka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC, IČ: 29016827, se
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sídlem Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 130 00 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. III. 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 (slovy
jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 20171092, 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. 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. f) 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: I. Obviněný provozovatel
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ: 46900250, sídlem Dlažánky 305, Holešov, 769 01
okres Kroměříž, se uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001
Sb. pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že dne 14. ledna 201 na programu Infokanál Žlutava odvysílal v čase 9, 11
a 18 hodin videopořad Videokronika IV. čtvrtletí 2017 bez uvedení označení televizního
programu (loga). II. V souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., se od uložení
správního trestu upouští, neboť má Rada za to, že vzhledem k závažnosti přestupku
samotné projednání věci postačilo k nápravě vytýkaného stavu.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele S&P Broadcasting a.s., IČ
04117310, Podkovářská 674/2, 19000 Praha 9, z jakého důvodu na programu Mňam TV
odvysílal dne 31. 1. 2018 v úseku 11.19.10–11.34.10 hod. teleshoppingový blok Media
Shop: Viz Car Camera a v úseku 11.38.12–11.53.12 hod. teleshoppingový blok Media
Shop: Star Shower tím způsobem, že tyto teleshoppingové bloky nebyly deklarovány jako
teleshopping ve znělce, která by byla zařazena před blokem a po bloku, a teleshopping
nebyl deklarován ani v průběhu bloku.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele S&P Broadcasting a.s., IČ
04117310, Podkovářská 674/2, 19000 Praha 9, o jaký typ obchodního sdělení se jedná v
případě prezentace produktu Cooking Chef KENWOOD, odvysílané dne 31. 1. 2018 od
11.00.10 hod. a od 15.37.40 hod. na programu Mňam TV.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Krajská nemocnice Liberec,
IČ: 27283933, se sídlem Husova 357/20, 460 00 Liberec, k technické kvalitě záznamů
vysílání programu KNL TV ze dnů 14. a 15. ledna 2018, které zapůjčil Radě na její
písemnou výzvu.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Krajská nemocnice Liberec,
a. s., IČ: 27283933, sídlem: Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, k
obsahu záznamů vysílání programu KNL TV ze dnů 14. a 15. ledna 2018, které zapůjčil
Radě na její písemnou výzvu, z jakého důvodu se ve dnech 14. a 15. ledna 2018 odchýlil
od programových podmínek deklarovaných v licenci č. j. RRTV/3515/2016-SMU, sp. zn.
2016/827/SMU/Kra, ze dne 22. listopadu 2016, které stanoví, že program bude obsahovat
kromě dalšího „pořady o Liberci a Turnovu, Libereckém kraji a turistické informace“.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Televize Přerov s.r.o., IČ 28624882, se
sídlem U Bečvy 2883/2, Přerov, PSČ: 750 02, na upozornění na porušení ustanovení §
32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnosti provozovatele uvádět
označení televizního programu (loga) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a
teleshoppingu.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele S&P Broadcasting a.s., IČ 04117310, se
sídlem Podkovářská 674/2, 19000 Praha 9, na upozornění na porušení ustanovení § 32
odst. 7 písm. a) a c), zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnosti provozovatele umožnit
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divákům snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli televizního
vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla
v případě právnické osoby nebo bydliště v případě fyzické osoby a u zahraniční osoby
rovněž adresa podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny,
a informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele S&P Broadcasting a.s., IČ 04117310, se
sídlem Podkovářská 674/2, 19000 Praha 9, na upozornění na porušení § 53 odst. 5
zákona 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 31. 1. 2018 odvysílal na programu
Mňam TV sponzorský vzkaz sponzora programu Deltech v čase 13.00.20, 14.02.21,
15.04.17, 17.32.06, 18.30.41, 20.32.46, 20.59.37 a 21.32.32 hod. bezprostředně před
začátkem pořadu, v čase 13.29.19, 14.31.20, 15.33.23, 18.26.10, 19.52.48 a 21.58.48
hod. bezprostředně po ukončení pořadu, v čase 13.13.16, 13.17.26, 14.14.11, 14.18.20,
15.15.55, 15.20.05, 17.38.55, 17.43.58, 18.06.36, 18.12.05, 18.48.13, 18.54.49,
19.09.05, 19.15.00, 19.24.20, 19.29,26, 19.38.44, 19.43.14, 20.45.58, 20.50.13, 21.44.35
a 21.48.46 hod. v průběhu vysílání pořadu, což zákon neumožňuje.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele HC KABEL, s. r. o. (č.j. RRTV/10468/2018vra) na upozornění (č.j. RRTV/9744/2018-loj) na porušení § 31 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, že v rámci videotextové smyčky
programů Infokanál Čejč a Infokanál Hovorany ze dnů 20. – 21. srpna 2017 odvysílal
sdělení týkající se petice s názvem “NE!“ ohrožení vodního zdroje pitné vody pro
Hodonínsko, resp. Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu 2, kde zcela přejal
stanovisko jedné ze zájmových stran sporu (vedení zainteresovaných obcí, VaK
Hodonín), přičemž diváky přímo vyzýval k zapojení se do kampaně proti těžbě (tj. k
podpisu petiční listiny). Zařazení uvedených sdělení jako součásti informačně zpravodajského obsahu (rubrika Zprávy obecního úřadu) odporuje zásadám objektivity a
vyváženosti, neboť provozovatel jednostranně zvýhodnil názory odpůrců těžby
(organizátorů a signatářů jmenované petice).
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele HC KABEL, s. r. o. (č.j. RRTV/10884/2018vra) na upozornění (č.j.: RRTV/6840/2018-loj ) na porušení podmínek licence, neboť dne
31. 10. 2017 byly ve vysílání programu Info studio Kobylí přítomny pouze zprávy z
Obecního úřadu, přičemž licenční podmínky (rozhodnutí Rady sp. zn. 2006/174/bar/HCK,
č. j. bar/3488/06) zakotvují, že součástí vysílání bude: textové zpravodajství ze zasedání
zastupitelstva obcí, komisí obce a zprávy z agendy obecního úřadu (např. informace o
vyřizování občanských průkazů, cestovních pasů, apod.); informace o činnosti místních
spolků a zájmových organizací; zpravodajství ze Školských zařízení obce; informace
nadřízených orgánů, aktuální zprávy a upozornění, týkající se např. ptačí chřipky; zprávy
Policie ČR, různá upozornění občanů.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele JTV a. s. (č. j.: RRTV/10254/2018-vra a č.j.
RRTV/10255/2018-vra) na upozornění (č.j. RRTV/9738/2018-loj) Rady na 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 dne 14. a 15. března 2018 odvysílal pořad Zprávy z Jihočeského kraje, který obsahoval
drastické záběry týrání psa, odvysílané v podvečerním čase, kdy mohou být u obrazovky
děti. Záznam zobrazoval muže, který kopal a jinak týral svého psa, kňučícího bolestí.
Záběry tohoto rázu nemají pro zpravodajskou hodnotu reportáže výrazný informační
přínos, pouze se snaží zprávu zatraktivnit, čemuž napovídá i opakované zařazení těchto
záběrů v reportáži. U nezletilých osob mohou vyvolat psychický otřes a následné trvalejší
stavy úzkosti, nebo snížení citlivosti k páchanému násilí a akceptaci násilí jako běžné
součásti života.
- Rada se seznámila s písemností (č. j. RRTV/11233/2018-vra), Statutárního města Brna
- Podnět k uplatnění opatření proti nečinnosti ve smyslu § 80 s. ř.
- Rada se seznámila s písemností (č. j. RRTV/11235/2018-vra), Statutárního města Brna
- Stížnost proti postupu správního orgánu.
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- Rada jakožto 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, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 175 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 5. června 2018 následující usnesení:
Stížnost proti postupu Rady týkající se odložení věci ze dne 6. 2. 2018 v případě možného
v přestupku, který měl být spáchán odvysíláním reportáže „Bruslení u Jošta“ zařazeného
v rámci pořadu Události v regionu (Brno) dne 6. 12. 2017 a reportáže „Problémy kluziště“
zařazeného v rámci pořadu Události v regionu (Brno) dne 13. 12. 2017, se odmítá.
- Rada se seznámila se stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci platformy
HbbTV.
- Rada se seznámila s přehledem vývoje evropského mediálního prostoru za první
čtvrtletí kalendářního roku 2018.

V Praze dne 7. 6. 2018
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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