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Tisková zpráva z 10. zasedání 2019, konaného dne 4. 6. 2019  

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 10. zasedání 
projednala 34 bodů programu. Vyhodnotila 45 stížností diváků a posluchačů, vydala dvě 
upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení dvou řízení o přestupku. Rada na 
svém 10. zasedání uložila napomenutí zadavateli reklamy Naturprodukt CZ spol. s.r.o. 
pro porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 
4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, neboť zadáním reklamy na doplněk 
stravy Detritin odvysílané premiérově dne 8. 10. 2018 v 07:19 hod. na programu 
Barrandov NEWS, došlo k porušení povinnosti, dle které reklama nesmí připisovat 
jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji 
vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, neboť konotace 
obrazu a verbální složky obchodního sdělení vyjadřuje nutnost užívání produktu Detritin 
v zimním období z důvodu možné nemoci nastalé z nedostatku vitaminu D.  

Rada udělila dvě licence k provozování rozhlasového vysílání a dvě licence 
k provozování televizního vysílání.  

Společnosti Radio Samson spol.s.r.o.,  licenci k provozování rozhlasového vysílání 
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Domažlice 
Vavřinec 103,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 54 33 / 49 25 11; Karlovy Vary 
sídliště 105,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 52 12 / 50 14 18; Plzeň stadion 1 
103,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 45; Tachov 3 105,6 MHz / 200 
W, souřadnice WGS 84: 12 38 52 / 49 47 05; Železná Ruda město 105,6 MHz / 25 W, 
souřadnice WGS 84: 13 14 14 / 49 07 48 pro program LIKE FM.   

Společnosti MEDIA BOHEMIA, a.s. licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W 
pro program Hitradio City. 

Společnosti PRAHA TV s.r.o. licenci k provozování televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů s názvem programu: PRAHA TV a 
základní programovou specifikací regionální zpravodajství a publicistika, dokumenty. 

-  Společnosti ABC TV broadcasting s.r.o. licenci k provozování zemského digitálního 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů s názvem programu: ABC TV a 
základní programovou specifikací: Teleshoppingový program. 

Zaevidovala dva nové poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 
(celkem tak k dnešnímu dni eviduje145 zapsaných poskytovatelů těchto služeb). 

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle 
ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 - 69 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 5. dubna 2016 toto rozhodnutí: Rada uděluje 
společnosti Radio Samson spol.s.r.o., podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem 
technických parametrů Domažlice Vavřinec 103,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 
54 33 / 49 25 11; Karlovy Vary sídliště 105,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 52 
12 / 50 14 18; Plzeň stadion 1 103,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 
45; Tachov 3 105,6 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 38 52 / 49 47 05; Železná 
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Ruda město 105,6 MHz / 25 W, souřadnice WGS 84: 13 14 14 / 49 07 48 pro program 
LIKE FM s dobou platnosti do 10. října 2025 a zamítá žádosti ostatních žadatelů. 

-  Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 
794/6, PSČ 120 00 Praha podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů 
Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W pro program Hitradio City s dobou platnosti do 10. října 2025 a 
zamítla žádost druhého žadatele. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 
1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele JOE 
Media s.r.o. IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, 143 00, Praha 4 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
HEY Radio (licence sp. zn.: 2016/1060/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a 
souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Praha 101,6 
MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli JOE Media s.r.o. IČ: 26152002, 
se sídlem Branišovská 187/16, 143 00, Praha 4 souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu HEY Radio (licence sp. zn.: 2016/1060/zab), a to se změnou 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně 
stanoviště kmitočtu Praha 101,6 MHz / 100 W na stanoviště Praha Strahov I 101,6 MHz 
/ 100 W souřadnice WGS 84: 14 22 58 / 50 04 46.  

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání se soubory 
technických parametrů Radějčín 91,8 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 00 40 / 50 34 
59 a Řehlovice 88,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 56 47 / 50 37 12 se lhůtou pro 
doručení žádostí do 27. června 2019. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada), jakožto ústřední správní úřad 
na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 
ve znění platných předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 86 
odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
vydala dne 6. listopadu 2018 toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku s 
obviněnou společností OMD Czech, a.s., IČ: 64948439, se sídlem Praha 4, Lomnického 
1705/9, PSČ, vedené ve věci možného porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, která byla odvysílána dne 
29. listopadu 2018 v čase 07:00:32 na programu FREKVENCE 1 (Praha 102,5 MHz). 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona 
č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných 
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona 
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 
Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností M7 Group S.A., se sídlem 
Reue Albert Borschette 2, L-1246 Luxernbourg, R.C.S. Luxernbourg: B 148073, řízení o 
přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, který zakazuje reklamu, která je nekalou obchodní 
praktikou, podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele), neboť je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, 
kterému je určena, nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo 
službě, kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, která byla odvysílána dne 
29. listopadu 2018 v čase 07:00:32 na programu FREKVENCE 1 (Praha 102,5 MHz). 

-  Rada se seznámila s analýzou programu EXPRES FM provozovatele 4S Production, 
a.s. ze dne 2. 5. 2019 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se 
zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními 
podmínkami. 
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-  Rada se seznámila s analýzou programu CLASSIC PRAHA provozovatele RKR, s.r.o . 
ze dne 9. 5. 2019 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se 
zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními 
podmínkami. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení 
odvysílaných provozovateli RKR s.r.o. (program CLASSIC PRAHA; Praha 98,7 MHz) dne 
17. května 2019, LONDA spol. s r.o. (program Rock Zone 105,9; Praha 105,9 MHz) dne 
17. května 2019, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Černá Hora, Trutnov 105,3 
MHz) dne 17. května 2019, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program SIGNÁL 
RÁDIO; Mladá Boleslav 105,7 MHz) dne 17. května 2019, Gama media s.r.o. (program 
Rock Radio; Ústí nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz) dne 17. května 2019, MEDIA 
BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Prostějov 102,8 MHz) dne 17. května 2019 a RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Radio Spin; Praha 96,2 MHz) dne 17. května 
2019. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. 
RRTV/5633/2019-vra, na sprosté slovo na programu Evropa 2. Rada pro rozhlasové a 
televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/6320/2019-vra, na údajně 
nevhodný obsah vysílaný na programu Evropa 2 dne 8. 5. 2019 od 15:31 hod. Rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/6326/2019-vra, na 
údajné nevyvážené informování o tzv. Národním pochodu za život a rodinu na 
programech Český rozhlas a Česká televize. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada udělila společnosti PRAHA TV s.r.o., IČ: 25830937, se sídlem: Vinohradská 
1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., 
licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: PRAHA TV; základní 
programová specifikace: regionální zpravodajství a publicistika, dokumenty; časový 
rozsah vysílání: 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: www.prahatv.eu; v rozsahu dle žádosti č.j. RRTV/5695/2019-vra 
doručené dne 30. dubna 2019 a jejího doplnění doručeného dne 15. května 2019 pod č.j. 
RRTV/6499/2019-vra. 

-  Rada udělila společnosti ABC TV broadcasting s.r.o. (původní název LUXUSOUTLET 
s.r.o.), IČ 080 73 228, se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, dle 
§ 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování zemského digitálního televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: 
ABC TV; základní programová specifikace: Teleshoppingový program; územní rozsah 
vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 
hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 10. května 2019 pod č.j. 
RRTV/6361/2019-vra ve znění doplnění ze dne 14. a 22. a 24. května 2019, č.j. 
RRTV/6453/2019-vra, č.j. RRTV/6637/2019vra a RRTV/6873/2019-vra. 

-  Rada udělila společnosti TP Pohoda s.r.o., IČ 268 52 683, se sídlem Ostrava - Poruba, 
992/1, PSČ 708 00, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas se 
změnou licenčních (dalších programových) podmínek regionálního zemského digitálního 
televizního vysílání programu Info TV šířeného prostřednictvím vysílačů na základě 
licence č.j. RRTV/5238/2018-zem, spis. zn.: 2017/1084/zem, ze dne 23. ledna 2018, a to 
v rozsahu žádosti doručené Radě dne 13. května 2019 pod č.j. RRTV/2019/371/zem, ve 
znění upřesnění ze dne 28. května 2019, č.j. RRTV/6928/2019-dol. 

-  Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2019/339/had provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu teleshoppingu s motivem „medicinka.cz/ženšen“ propagujícího 
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doplněk stravy Červený ženšen (Bojdův ženšen), který byl odvysílán dne 31. prosince 
2018 v čase 15:39 hodin na programu BARRANDOV KRIMI. 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými od 6. května do 24. května 2019: ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Studio ČT24, 
Volby ve Strakonicích, 17. 5. 2019 od 13:43; ČESKÁ TELEVIZE / ČT :D - Zprávičky, 9. 5. 
2019 od 18:40; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Zloději zelených koní, 14. 5. 2019 od 20:00; 
reklamy na alkohol; ČESKÁ TELEVIZE / ČT2 - Případ pro ombudsmanku, 14. 4. 2019 od 
10:45; TV Nova s.r.o. / Nova Cinema - Gremlins, 5. 5. 2019 od 8:40; Barrandov Televizní 
Studio a.s. / BARRANDOV KRIMI - Ruská ruleta (2), 5. 5. 2019 od 12:05; FTV Prima, 
spol. s r.o. / Prima COOL - nevhodné vysílání před rodinným filmem, 27. 4. 2019 od 20:00; 
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL - Úplně debilní zprávy, 3. 5. 2019 od 20:05; ČESKÁ 
TELEVIZE / ČT1 - Události, reportáž o Pražském povstání, 5. 5. 2019 od 19:00; 
Neobjektivní informování (Česká televize, TV Nova s.r.o.); TV Nova s.r.o. / NOVA - 
Televizní noviny, neinformování o demonstracích v Praze, 6. 5. 2019 od 19:30; ČESKÁ 
TELEVIZE / ČT24 - příspěvek na Facebooku (odhalení sochy Stalina); ČESKÁ TELEVIZE 
/ ČT1 - Události, složení zpráv, 8. 5. 2019 od 19:00; TV Nova s.r.o. / NOVA - Televizní 
noviny, reportáž o bombardování Prahy, 8. 5. 2019 od 19:30; Stížnost na upoutávky na 
kriminální seriály; Stížnost na pravidla soutěží (Objektiv, Toulavá kamera); TV Nova s.r.o. 
/ NOVA - Televizní noviny, reportáž o nehodě autobusu, 14. 5. 2019 od 19:30; Barrandov 
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov - reklama Mountfield, postoupení stížnosti od 
ČOI; TV Nova s.r.o. / Nova Action - Pěsti v akci; Česká televize / ČT sport - zpravodajství 
z MS v hokeji (Česko-Norsko), komentář redaktora, 11. 5. 2019 od 19:45; ČESKÁ 
TELEVIZE / ČT24 - 90 ČT24 a další, 29. 4. 2019 od 20:00; ČESKÁ TELEVIZE / ČT sport 
- hokejový zápas Česko-Itálie, 17. 5. 2019 od 19:45; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - 168 hodin 
(reportáž o Jaromíru Jágrovi), 5. 5. 2019 od 21:15; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Události, 
13. 5. 2019 od 19:00; ČT24 - Události, komentáře, 13. 5. 2019 od 22:00; ČESKÁ 
TELEVIZE / ČT24 - 90 ČT24, Byznys ČT24 Speciál, 15. 5. 2019 od 20:00; ČESKÁ 
TELEVIZE / ČT1-ČT24 - Otázky Václava Moravce, 5. 5. 2019 od 12:00; TV Nova s.r.o. - 
neobjektivita, nevyváženost a jednostranné zvýhodnění skupiny ve vysílání (cirkusy, chov 
zvířat); FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - Velké zprávy, reportáž o obci Kytlice, 12. 5. 2019 
od 18:55; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Studio ČT24, Ombudsmanka o životě LGBT 
komunity, 17. 5. 2019 od 10:40; Reklama ČEZ (ekologicky čistá energie), postoupení 
stížnosti od ČOI; Reklama Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
(ohrožení dronem); FTV Prima, spol. s r.o. / Prima ZOOM - nespecifikovaný spot; Dopis 
- špatná komunikace České televize; Jiří Jeřábek - Zpráva o stavu média veřejné služby; 
Korespondence - Svaz občanské sebeobrany ČR z.s. 

-  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 Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 
41693311, sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 15200, řízení o přestupku 
z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Moje zprávy ve dnech 25. března 2019 od 
20:00 hodin a 3. dubna 2019 od 19:25 hodin na programu Televize Barrandov, resp. částí 
věnovaných společnosti JCDecaux (25. 3. se jednalo o příspěvek bez názvu, zařazený 
ve 20:40 hodin, 3. 4. příspěvek nazvaný JCDecaux se vzteká, zařazený 20:32 hodin). 
Příspěvky obsahovaly tvrzení ohledně podnikatelské činnosti JCDecaux a probíhajícího 
trestního řízení, jež byla předkládána jako fakta, přičemž zainteresované osoby a subjekty 
nedostaly prostor se k těmto domnělým faktům vyjádřit a celý případ byl prezentován 
jednostranně. Pořad prezentoval jasný, předem stanovený postoj a jako takový jej lze 
považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje diváka ve prospěch záměrů tvůrců. 
Neposkytl tedy objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. 
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-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele 
ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, 
o podání vysvětlení, z jakých důvodů zařadil bez výkladu a dostatečného kontextu do 
dětského pořadu Zprávičky dne 9. května 2019 od 18:40 hod. na programu ČT :D v 
reportáži o Dnu Země v Opavě záběry, na kterých dospělá osoba opakovaně přejíždí 
dítěti velkým kuchyňským nožem přes vnitřní stranu předloktí, na němž zanechává 
červené čáry. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této 
výzvy.  

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu ČT sport 
provozovatele Česká televize ze dne 6. května 2019, časového úseku 12:00 až 24:00 
hodin. 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc leden 2019. 

-  Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení s motivem 
„Razdvapujcka.cz“, které bylo odvysíláno dne 25. ledna 2019 v čase 18:47:16 na 
programu Prima. 

-  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. 2 písm. g) a 
§ 60 odst. 7 písm. b) 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 č. 250/2016 Sb.), rozhodla dne 4. června 2019 takto: Obviněný 
provozovatel televizního vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem 
Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, se uznává vinným v souladu s 
ustanovením § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., pro porušení podmínek 
licence programu Televize Barrandov (licence udělená rozhodnutím č. j. FIA/2148/2013, 
ze dne 13. května 2013, sp. zn. 2013/378/FIA/Bar), kterého se dopustil tím, že dne 
21. ledna 2019 na programu Televize Barrandov odvysílal denní zpravodajský přehled 
pouze jedenkrát (pořad Naše zprávy), ačkoli další programové podmínky licence 
stanovují, že součástí programové skladby je denní zpravodajský přehled zařazovaný 
několikrát denně. V souladu s ustanovením § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., se od 
uložení správního trestu upouští, neboť vzhledem k okolnostem spáchání přestupku lze 
důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k 
nápravě. 

-  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 4. června 
2019 následující rozhodnutí: Obviněný zadavatel reklamy, Naturprodukt CZ spol. s.r.o. 
IČ 484 01 722, sídlem Na Viničkách 638, Šestajovice 250 92, se uznává vinným v souladu 
s § 8a odst. 2 písm. j) zákona č. 40/1995 Sb. pro porušení povinnosti stanovené § 5d 
odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) 
č. 1169/2011, neboť zadáním reklamy na doplněk stravy Detritin odvysílané premiérově 
dne 8. 10. 2018 v 07:19 hod. na programu Barrandov NEWS, došlo k porušení povinnosti, 
dle které reklama nesmí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité 
lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související 
reklamy, neboť konotace obrazu a verbální složky obchodního sdělení vyjadřuje nutnost 
užívání produktu Detritin v zimním období z důvodu možné nemoci nastalé z nedostatku 
vitaminu D. V reklamě je uvedena kombinace obrazu a verbální složky nabízející explicitní 
odkaz na pojem nemoc, konkrétně titulek v rámci simulace zpravodajství ÚNAVA A 
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ČASTÉ NEMOCI. V obrazové složce je pak ztvárněna osoba mající obklad na hlavě. 
Rada dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., rozhodla uložit pachateli Naturprodukt 
CZ spol. s.r.o. IČ 484 01 722, sídlem Na Viničkách 638, Šestajovice 250 92, 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 případě 
dalších porušení předpisu uložit pokutu ve výši 2 000 000 Kč. V souladu s ustanovením 
§ 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 
Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 
1 000 Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2019201, úhrada nákladů je 
splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, vydala dne 4. června 2019 toto usnesení: Rada zastavuje 
se společností ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 28511298 sídlem Nové sady 
996/25, Brno, 602 00, řízení o přestupku vedené pro možné porušení ustanovení § 5a 
odst. 2 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se měla dopustit odvysíláním obchodního 
sdělení: „Nízké ceny pro Vaše zdraví, verze nabízející inzulíny bez doplatku“, která byla 
premiérově odvysílána dne 1. 11. 2018 od 6:07:49 hodin na programu Prima love, neboť 
skutek, o němž se vede řízení, není přestupkem. 

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, vydala dne 4. června 2019 toto usnesení: Rada zastavuje 
se společností ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 28511298 sídlem Nové sady 
996/25, Brno, 602 00, řízení o přestupku vedené pro možné porušení ustanovení § 5a 
odst. 2 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se měla dopustit odvysíláním obchodního 
sdělení: „Nízké ceny pro Vaše zdraví, verze nabízející antikoncepci za výhodnější ceny“, 
která byla premiérově odvysílána na programu Prima MAX dne 5. 10. 2018 od 6:16:14 
hodin, neboť skutek, o němž se vede řízení, není přestupkem. 

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, vydala dne 4. června 2019 toto usnesení: Rada zastavuje 
se společností O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 
Praha 4, PSČ 140 00, řízení o přestupku vedené pro možné porušení ustanovení § 5d 
odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se měl dopustit odvysíláním označení sponzora 
Clavin, a to konkrétně dne 7. října 2018 od 18:53 hodin na programu O2TV Fotbal, neboť 
skutek, o němž se vede řízení, není přestupkem. 

-  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 Magical roof s.r.o., IČ 04899784, 
sídlem Pobřežní 297, 18600, Praha, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení 
§ 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel nedoložil, že by na svém 
programu JOJ Family (licence udělená na základě správního rozhodnutí sp.zn. 
2016/645/SMU/Mag č.j. RRTV/2536/2016-SMU k provozování celoplošného zemského 
vysílání) v roce 2018 opatřil alespoň 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými 
titulky pro osoby se sluchovým postižením a zpřístupnil alespoň 2 % vysílaných pořadů 
pro osoby se zrakovým postižením.  

 



 

7 

 

 

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele HBO Europe s.r.o., 
IČ 614 66 786, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha, z jakého důvodu doposud 
Radě neoznámil poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání HBO ON 
DEMAND ROMANIA. 

-  Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona 
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení 
§ 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného 
oznámení poskytovatele HBO Europe s.r.o., ze dne 25. března 2019, doručeného Radě 
dne 26. března 2019, toto potvrzení: Poskytovatel HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se 
sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha, byl dne 4. června 2019 zapsán do Evidence 
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; 
audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 10. února 2019 pod 
názvem HBO On Demand Romania, umístěná na internetové adrese https://hbogo.ro/. 

-  Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona 
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení 
§ 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného 
oznámení poskytovatele TP Pohoda s.r.o., ze dne 10. května 2019, doručeného Radě 
dne 14. května 2019, toto potvrzení: Poskytovatel TP Pohoda s.r.o., IČ: 268 52 683, se 
sídlem Stavební 992/1, Ostrava, PSČ 708 00, byl dne 4. června 2019 zapsán do Evidence 
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; 
audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 10. května 2019 pod 
názvem www.infotvbrno.cz, umístěná na internetové adrese www.infotvbrno.cz. 

-  Rada se seznámila se zprávou o screeningu audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání Minimaxcz TV, Minimax SRB a Minimax HU a Minimax Slovenia za období únor 
2019.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba poskytovatele Město 
Kralupy nad Vltavou, IČ 00236977, se sídlem Palackého nám. 1, PSČ 278 01, TV 
Kralupy, přístupná na internetových adresách https://www.mestokralupy.cz/mesto/mistni-
media/kralupy-tv/, https://www.youtube.com/channel/UCMVkuNWj2wCIy2w3xcu6Lcg a 
https://www.kralupytv.cz/ nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby na 
vyžádání ve smyslu § 2 zákona č. 132/2010 Sb. 

-  Rada se seznámila se zprávou o monitoringu webových stránek, resp. služeb 4NET.TV, 
DIGI TV, goNET.CZ - Lepší TV, SmartFun.cz REX TV, TELLY CE iTV, T-Mobile, Zapni.tv, 
NSYS, Air Web, Centrio, Internet Praha, Dragon, ČFTA, JON.CZ, Google Play, iPrima.cz, 
Nova.cz, Mall.cz, Amazon, Skylink, Freefilm.to, Movies.filmy.pw, 
Onlinefilmykeshlednuti.cz, Sledujfilmy.online, Kinobox, Motions.cz, OBBOD, Antik.sk, 
TELLY CE CZ, Sledovanitv.cz, PODA, EDERA, ELSAT, FIX PRO, Internet2, MAME, 
Nej.cz, STAR MONT, STAR NET, WMS a Aniont, potenciálně splňujících definiční znaky 
audiovizuální mediální služby na vyžádání ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost DIGI CZ s.r.o., 
sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1, IČ: 04668529, o podání vysvětlení, zda na 
internetové adrese https://novadigitv.cz/tv-pres-internet/, poskytuje audiovizuální 
mediální službu na vyžádání ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb. za účelem posouzení 
naplňování definičních znaků audiovizuální mediální služby na vyžádání. Rada stanovila 
lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení této žádosti. 
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-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost Smart Fun s.r.o., 
sídlem Novodvorská 136, 142 00 Praha 4, IČ: 0171983, o podání vysvětlení, zda na 
internetové adrese https://portal.rextv.eu/#/video poskytuje audiovizuální mediální službu 
na vyžádání ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb. za účelem posouzení naplňování 
definičních znaků audiovizuální mediální služby na vyžádání. Rada stanovila lhůtu k 
podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení této žádosti. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost T-Mobile Czech 
Republic a.s., sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ: 6494681, o podání 
vysvětlení, zda na internetové adrese https://www.t-mobile.cz/t-mobile-televize, poskytuje 
audiovizuální mediální službu na vyžádání ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb. za účelem 
posouzení naplňování definičních znaků audiovizuální mediální služby na vyžádání. 
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení této žádosti. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá subjekt Marcela Čermáková, 
sídlem Nuselská 363/71, 140 00 Praha 4, IČ: 49268678, o podání vysvětlení, zda na 
internetové adrese http://internetpraha.com/digitalni-televize/, poskytuje audiovizuální 
mediální službu na vyžádání ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb. za účelem posouzení 
naplňování definičních znaků audiovizuální mediální služby na vyžádání. Rada stanovila 
lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení této žádosti. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá subjekt Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu, 
IČ 228 13 861, sídlem Hradešínská 1542/6, Vinohrady, 101 00 Praha, o podání 
vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámila poskytování audiovizuální 
mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese https://aniont.com/. Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy.  

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 6. 6. 2019 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


