Tisková zpráva ze 17. zasedání 2017, konaného dne 10. 10. 2017

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 17. zasedání
projednala 34 bodů programu. Vyhodnotila 23 stížností diváků a posluchačů, vydala čtyři
upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení čtyř řízení o přestupku. Rada na
svém 17. zasedání uložila tři pokuty. Provozovateli Barrandov MUZIKA, s.r.o., pokutu ve
výši 30 000,- Kč za porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona
č. 231/2001 Sb., neboť Radě na vyžádání neposkytl přehledy odvysílaných evropských
děl na programu BARRANDOV MUZIKA v roce 2016, ale poskytl tyto výkazy za rok 2015.
Společnosti TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED pokutu ve výši
500 000,- Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého
se dopustila zadáním teleshoppingového bloku s názvem „Klenot TV“, odvysílaného dne
23. srpna 2016 od 11:12 hodin na programu Televize Barrandov, který je nekalou
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou
dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, neboť v
teleshoppingovém bloku byla uváděna nepravdivá informace, že při zakoupení
nabízených šperků typu Swarovski Elements získají diváci „certifikát o pravosti Swarovski
krystalu“, když ve skutečnosti tyto šperky žádným certifikátem pravosti nedisponují a ani
disponovat nemohou, neboť společnost Swarovski AG vydává certifikáty pouze k finálním
výrobkům Swarovski (šperky, hodinky apod.), ovšem nikoli ke krystalovým komponentům
Swarovski. Teleshopping tedy obsahoval věcně nesprávnou informaci, která mohla
podstatně ovlivnit ekonomické chování spotřebitele. Ten mohl na základě zhlédnutí
teleshoppingu učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, tedy zakoupit nabízené
šperky s tím, že se domníval, že tyto šperky disponují certifikátem pravosti vydaným
společností Swarovski.
Společností TV OFFERS, s.r.o. pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení ustanovení § 2
odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive
teleshoppingu „Renumax“, který byl odvysílán dne 10. března 2017 v čase 14:59:02 hodin
na programu Nova Cinema a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního
předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
respektive písm. s) Přílohy 1 k tomuto zákonu, neboť v teleshoppingu nabízí za cenu
1399,- Kč produkt/lahvičku „Renumax“, přičemž další tři produkty (druhý produkt/lahvička
Renumax, SmartPolish a kompaktní autovysavač) jsou prezentované jako „zadarmo“,
ovšem je zcela evidentní, že ony tři zmiňované „dárky“ nejsou věcmi dodávanými k
prodávané lahvičce Renumaxu zdarma; naopak tvoří integrální součást jedné sady,
žádný z těchto produktů není prodáván samostatně. Je zřejmé, že zákazník si nemůže
zakoupit samostatný produkt Renumax, ale musí si za uvedenou cenu 1399,- Kč zakoupit
celý balíček oněch čtyř produktů (dvě lahvičky produktu Renumax, SmartPolish a
kompaktní autovysavač). Užitím slova „zdarma“ a “gratis“, se tak zadavatel dopouští
klamavé obchodní praktiky, kdy v divákovi, resp. spotřebiteli vyvolává klamavý dojem, že
kupuje samostatný produkt/lahvičku Renumax za cenu 1399,- Kč, k němuž získává tři
dárky, ale ve skutečnosti divák kupuje nedílnou sadu výrobků za cenu 1399,- Kč, a žádný
dárek zdarma nezískává.
Rada udělila dvě licence, a to společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rock Radio šířeného prostřednictvím vysílačů se
souborem technických parametrů Třebíč 103,7 MHz / 100 W a společnosti NONSTOP
s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Krokodýl šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Dačice – město 98,5 MHz
/ 250 W.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
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ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova
794/6, 12000 Praha podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů
Třebíč 103,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 52 24 / 49 12 34, pro program Rock
Radio na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
- Rada udělila společnosti NONSTOP s.r.o., IČ: 49447530, se sídlem M. Hűbnerové 12,
Brno, PSČ 62100 podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Dačice – město
98,5 MHz / 250 W, souřadnice WGS 84: 15 26 44 / 49 04 30, pro program Rádio Krokodýl
na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
- Rada zastavila správní řízení vedené se společností O2 Czech Republic a.s.,
IČ: 60193336, se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, 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), ke kterému mělo dojít zadáním
reklamy na produkt O2 E-kasa, která byla odvysílána dne 5. října 2016 v čase 07:53:39
hodin na programu EVROPA 2 (České Budějovice 90,5 MHz / 1,58 kW), neboť nebylo
prokázáno, že k porušení zákona došlo. Tímto odpadl důvod správního řízení.
- Rada zastavila správní řízení vedené se společností O2 Czech Republic a.s.,
IČ: 60193336, se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, 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), ke kterému mělo dojít zadáním
reklamy na produkt O2 E-kasa, která byla odvysílána dne 2. října 2016 v čase 07:36:27
hodin na programu EVROPA 2 (Liberec 88,1 MHz / 1 kW), neboť nebylo prokázáno, že k
porušení zákona došlo. Tímto odpadl důvod správního řízení.
- Rada zastavila správní řízení vedené se společností O2 Czech Republic a.s.,
IČ: 60193336, se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, 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), ke kterému mělo dojít zadáním
reklamy na produkt O2 E-kasa, která byla odvysílána dne 11. října 2016 v čase 9:19:59
hodin na programu EVROPA 2 (Praha 88,2 MHz / 5 kW), neboť nebylo prokázáno, že k
porušení zákona došlo. Tímto odpadl důvod správního řízení.,
- Rada se seznámila s analýzou úseku vysílání programu Rádio Dechovka provozovatele
RadioPraha s.r.o. ze dne 21. 8. 2017 od 08:00 do 20:00 hodin a shledala, že bylo v
souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu se základní
programovou specifikací uvedenou v platných licenčních podmínkách.
- Rada se seznámila s analýzou programu Rádio Česká Kanada, provozovatele Rádio
Česká Kanada, s.r.o., ze čtvrtka 3. 8. 2017 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 ve věci podání č.j. RRTV/13524/2017-vra ze dne 20. září 2017 rozhodla dle
ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, o odložení věci.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli Radio
Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; Broumov 87,6 MHz) dne 29. září
2017, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio City 93.7 FM; Praha 93,7 MHz) dne 29.
září 2017, Radio West Plzeň, s.r.o. (program Rádio EVROPA 2 – Západ; Plzeň 101,3
MHz) dne 29. září 2017, Radio Contact Liberec spol. s r.o. (program Radio Contact
Liberec; Liberec 101,4 MHz) dne 29. září 2017, MEDIA BOHEMIA a.s. (program HELAX;
Ostrava 93,7 MHz) dne 29. září 2017, JUKE BOX, spol. s r.o. (program RADIO ČAS-FM;
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Ostrava 92,8 MHz) dne 29. září 2017 a RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o
(program Country MORAVA; Brno 96,8 MHz) dne 29. září 2017.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele Frekvence 1, a.s., IČ: 49240226, sídlem Wenzigova 1872/4, Praha 2, PSČ
120 00, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
provozovatel dopustil tím, že v období před volbami do zastupitelstev krajů a do Senátu
PČR v roce 2016 od 9. září 2016 do 7. října 2016 neposkytl v pořadu Pressklub vyvážený
prostor kandidujícím subjektům, když z osmi vydání pořadu byli v sedmi z nich hosty
političtí představitelé, přičemž se jednalo o zástupce čtyř ve volbách kandidujících
politických subjektů - ČSSD, hnutí ANO, KDU-ČSL a TOP 09. Pouze tři z těchto politiků
byli současně přímými kandidáty v nadcházejících volbách. Jednalo se o dva kandidáty
ČSSD v krajských volbách a jednoho kandidáta hnutí ANO v senátních volbách, v pořadu
nevystoupili žádní přímí kandidáti jiných politických uskupení. Tím provozovatel porušil
povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno
zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu
jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory
nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému
postavení v politickém a společenském životě. Rada provozovateli stanovila lhůtu k
nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila provozovateli, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o.,
IČ: 271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, souhlas se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: RRTV/2017/616/smu, č.j.:
RRTV/10639/2017-smu, ze dne 18. července 2017, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající v zúžení výčtů států, na jejichž území má být vysílání
programu Sundance TV PE prostřednictvím družice zcela nebo převážně směrováno o
stát: Polsko, dle žádosti ze dne 20. září 2017, č.j.: RRTV/13522/2017-vra.
- Rada se seznámila s upřesněním oznámení o zahájení vysílání programu Sundance
TV PE, ze dne 29. srpna 2017, vysílaného prostřednictvím družice, provozovatele AMC
Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní
620/3, PSČ 18600, spočívajícím v zahájení vysílání programu Sundance TV PE ke dni
30. září 2017 na všech územích, s výjimkou Polska, dle oznámení ze dne 20. září 2017,
č.j.: RRTV/13522/2017-vra.
- Rada prodloužila provozovateli JTV a.s., IČ: 251 56 527, se sídlem Křižíkova 1696,
České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001
Sb., dobu platnosti licence, sp. zn.: 2008/215/cun/TV, č.j.: cun/2608/08, ze dne 8. dubna
2008, ve znění pozdějších změn, k provozování regionálního televizního vysílání
programu JIHOČESKÁ TELEVIZE ("JTV"), o dobu 12 let, na základě žádosti doručené
dne 6. září 2017, č.j.: RRTV/12909/2017-vra, ve znění upřesnění žádosti ze dne 29. září
2017, č.j.: RRTV/13714/2017-vra.
- Rada udělila provozovateli, společnosti 4 M Rožnov spol. s r.o., IČ 451 95 579, se
sídlem Videčská 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm , souhlas podle § 21 odst. 1 písm.
a, c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci,
č.j. Ru/189/02/2109, ze dne 9. července 2002, spočívající ve změně označení názvu
programu, územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, v rozsahu dle žádosti ze
dne 9. srpna 2017, 30. srpna 2017, č.j. RRTV/12324/2017-vra, ve znění doplnění č.j.
RRTV/13062/2017-vra ze dne 13. září 2017.
- Rada se seznámila s oznámením a s výpisem z obchodního rejstříku provozovatele
JS mediální služby s.r.o., IČ: 24798541, doručenými Radě dne 21. 9. 2017 pod č.j.
RRTV/13558/2017-vra, spočívajícími ve změnách ve společnosti. Dne 17. 9. 2017 došlo
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ke změně podílů společníků za základě uděleného souhlasu Rady ze dne 29. 8. 2017 a
k odvolání jednatele společnosti Svatopluka Janíka. Zápis do obchodního rejstříku byl
proveden dne 17. 9. 2017.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele TV Nova s.r.o., IČ: 45800456,
doručeným Radě dne 19. 9. 2017 pod č.j. RRTV/13509/2017-vra, spočívajícím v zahájení
vysílání programu Nova +1, šířeného prostřednictvím družice dne 19. 9. 2017 dle udělené
licence č.j. RRTV/11958/2017-smu ze dne 8. 8. 2017.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele MTV Networks s.r.o., IČ: 28970438,
doručeným Radě dne 19. 9. 2017 pod č.j. RRTV/13513/2017-vra, spočívajícím v zahájení
vysílání programu Comedy Central Family dne 3. 10. 2017 dle udělené licence sp. zn.
RRTV/2017/712/spm ze dne 29. 8. 2017.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele MTV Networks s.r.o., IČ: 28970438,
doručeným Radě dne 26. 9. 2017 pod č.j. RRTV/13645/2017-vra, spočívajícím v zahájení
vysílání programu Paramount Comedy dne 28. 9. 2017 dle udělené licence sp. zn.
2016/786/FIA/MTV ze dne 20. 9. 2017.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu programu MiTEL TV
provozovatele Mimoňská komunální a.s. ze dnů 20. a 21. srpna 2017 od 00:00 do 24:00
hodin.
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu Regionální televize TVS
provozovatele J.D.Production, s.r.o. v období 20.–21. srpna 2017.
- 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
vysílání J.D.Production, s.r.o., IČ: 25592939, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01
Uherské Hradiště, o podání vysvětlení v souvislosti s monitoringem obsahu vysílání
programu Regionální televize TVS ve dnech 20. a 21. srpna 2017, z jakého důvodu
nebylo při vysílání předpovědí počasí uváděno v obraze označení televizního programu
(logo). Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele vysílání J.D.Production, s.r.o., IČ: 25592939, se sídlem Palackého
náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. c)
zákona č- 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 20. a 21. srpna 2017 na
programu Regionální televize TVS opakovaně odvysílal reklamy prodejců oblečení
Marrgo fashion a Pánská móda Lenka Basovníková, v nichž vystupovali moderátoři
zpravodajských pořadů programu Regionální televize TVS, a to v rámci bloků reklamy
vysílaných v programové smyčce ze dne 20. srpna 2017 od času 1:18:26 hodin a 3:08:26
hodin v rámci smyčky, a v rámci bloků reklamy vysílaných v programové smyčce ze dne
21. srpna 2017 od času 1:06:52 hodin a 3:06:51 hodin v rámci smyčky. Rada stanovila
lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
vysílání J.D.Production, s.r.o., IČ: 25592939, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01
Uherské Hradiště, o podání vysvětlení v souvislosti s monitoringem obsahu vysílání
programu Regionální televize TVS ve dnech 20. a 21. srpna 2017, který přinesl poznatek,
že byly odvysílány reklamy prodejců oblečení Marrgo fashion a Pánská móda Lenka
Basovníková se sdělením, že oblékají moderátory programu Regionální televize TVS, na
základě jakých smluvních ujednání poskytují tito prodejci oblečení pro moderátory
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zpravodajských pořadů programu Regionální televize TVS. Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programů INFOKANÁL
MĚSTO ALBRECHTICE a INFOKANÁL HOLČOVICE provozovatele Město Město
Albrechtice ze dnů 20. – 21. srpna 2017.
- Rada se seznámila s analýzou záznamů vysílání programů Infokanál Čejč, Infokanál
Hovorany, Info studio Kobylí, Informační kanál obce Nechvalín, Informační studio obce
Ostrovánky a Informační centrum Tvrdonice provozovatele HC KABEL, s.r.o. ze dnů 20.
– 21. srpna 2017 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin.
- 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 HC KABEL, s.r.o., IČ 27677320,
sídlem Hovorany 45, Hovorany, PSČ 696 12 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci
úřední pro možné porušení podmínek licence programu Informační kanál obce Nechvalín
(licence udělená rozhodnutím Rady sp. zn. 2006/174/bar/HCK, č. j. bar/3488/06, ve znění
pozdějších změn), neboť ve vysílání videotextové smyčky programu ze dnů 20. – 21.
srpna 2017 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin bylo jakožto zvuková složka
využito vysílání programu Český rozhlas Radiožurnál, ačkoli licenční podmínky nehovoří
o tom, že by součástí programu Informační kanál obce Nechvalín mohlo být vysílání
programu jiného provozovatele.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele HC KABEL, s.r.o., IČ 27677320, sídlem Hovorany 45, Hovorany, PSČ 696
12, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady zapůjčil záznamy vysílání programu Info studio
Kobylí, které nebyly záznamy v odvysílané podobě a náležité technické kvalitě. Namísto
požadovaných záznamů vysílání programu ze dnů 20. – 21. srpna 2017 v časovém úseku
od 00:00 do 24:00 hodin Rada obdržela pouze soubor s příponou .htm, který byl uložen
z úložiště edisk.cz a obsahoval jenom obrázkové náhledy na video. Videosoubor, který
tak musel být na úložišti následně vyhledán, neobsahoval záznam vysílání, tak jak byl
distribuován divákovi, nýbrž nahrávku televizní obrazovky, která byla pořízena pomocí
mobilního telefonu či obdobného zařízení. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne
doručení upozornění.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele HC
KABEL, s.r.o., IČ 27677320, sídlem Hovorany 45, Hovorany, PSČ 696 12, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu nebylo ve dnech 20. – 21. října 2017 v rámci vysílání
videotextové smyčky programu Informační centrum Tvrdonice, v čase 00:18:00 –
00:20:25 hodin od začátku smyčky, na obrazovce uvedeno logo programu, ačkoli je dle
ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. provozovatel povinen, s výjimkou
vysílání reklamy a teleshoppingu, označení televizního programu (logo) v televizním
vysílání uvádět. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
- 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 HC KABEL, s.r.o., IČ 27677320,
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sídlem Hovorany 45, Hovorany, PSČ 696 12 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci
úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
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) může
odporovat zásadám objektivity a vyváženosti, neboť provozovatel jednostranně zvýhodnil
názory odpůrců těžby (organizátorů a signatářů jmenované petice).
- 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 HC
KABEL, s.r.o., IČ 27677320, sídlem Hovorany 45, Hovorany, PSČ 696 12, o podání
vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání či neformálních dohod zařadil do
vysílání videotextových smyček svých programů ze dnů 20. – 21. srpna 2017 následující
sdělení: Restaurace BESEDA (Infokanál Čejč, rubrika Pozvánka), Kamenická firma
Tomalová (Infokanál Hovorany, rubrika Informace), Penzion a vinárna U Kosíků
(Informační centrum Tvrdonice) a COOP Jednota Hodonín (Informační studio obce
Ostrovánky, rubrika Informace), resp. zda byla jmenovaná sdělení odvysílána za úplatu
či obdobnou protihodnotu. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc červen 2017.
- 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 Vitabalans CZ,s.r.o., IČ: 26292505, se sídlem Na Sádce 446/2, PSČ
14900 Praha 4 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení
§ 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním obchodního sdělení / reklamy s
motivem „MAGNEX“, premiérově vysílaného 12. června 2017 v čase 19:26:26 hodin na
programu Prima, mohlo dojít k porušení povinnosti, aby reklama, prostřednictvím které
byl propagován doplněk stravy Magnex 375mg, obsahovala zřetelný text "doplněk
stravy". V předmětném obchodním sdělení zřetelný text, respektive jakákoliv
kategorizace produktu jako doplňku stravy absentuje, a to ve zvukové i obrazové složce.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými od 18. 9. 2017 do 2. 10. 2017: 1. Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize
Barrandov – reklama Nutriexpres; 2. FTV Prima, spol. s r.o. /Prima COOL – pořad Fakjů
pane učiteli, 17. 9. 2017 – vulgarismy; 3. Barrandov Televizní Studio a.s./ KINO
Barrandov – teleshopping Linka lásky, 16. 9. 2017 – podvodné jednání; 4. ČESKÁ
TELEVIZE/ ČT1 – pořad Události, reportáž Levnější telefonování pro Brňany, 7. 12. 2016;
5. ČESKÁ TELEVIZE/ ČT1 – pořad Události, reportáž Levnější telefonování pro Brňany,
7. 12. 2016; 6. Stanice O/Óčko Gold – videoklip Pink, 21. 9. 2017 – zobrazování násilí; 7.
TV Nova s.r.o./NOVA – pořad Televizní noviny, 24. 9. 2017 – neetická reportáž; 8.
Barrandov Televizní Studio a.s./ Televize Barrandov – Duel Jaromíra Soukupa (Speciál)
– nevyvážená skladba hostů pořadu; 9. Česká televize/ČT Sport – Buly, hokej živě: HC
Kometa Brno – HC Sparta Praha, 26. 9. 2017 – vulgarismy; 10. PRAHA TV s.r.o./PRAHA
TV – neidentifikované obchodní sdělení, 26. 9. 2017; 11. Česká televize/Český rozhlas –
diskriminace kandidátů na funkci prezidenta ČR; 12. Česká televize – nevyváženost
vysílání k volbám; 13. Česká televize – reakce na odpověď Rady ve věci projevu
amerického prezidenta Donalda Trumpa; 14. TP Pohoda s.r.o/RELAX – teleshopping
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Vědmy radí – zastrašování lidí; 15. nespecifikovaný provozovatel/ nespecifikovaný
program – Cannabis is The Cure – pokračující korespondence; 16. TV Nova s.r.o./NOVA
– nevyváženost předvolební debaty k volbám do PSP ČR 2017; 17. Barrandov Televizní
Studio a.s./ Televize Barrandov – kritika vysílání; 18. Česká televize – kritika vysílání; 19.
TV Nova s.r.o./NOVA – nevyváženost předvolební debaty k volbám do PSP ČR 2017.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele obchodního sdělení, společnost CELMAR
MEDIA s.r.o., IČ: 02145669, sídlem v Praze, Rybná 716/24, PSČ 110 00, o podání
vysvětlení k obchodnímu sdělení/teleshoppingu „Nutri Express“, které bylo premiérově
odvysíláno dne 27. června 2017 v čase od 9:24:46 hodin do 9:39:46 hodin na programu
KINO Barrandov. Rada žádá o vysvětlení, z jakých faktů vychází v obchodním sdělení
obsažené tvrzení, že „žádný jiný přístroj nezvládne 17000 otáček“. Rada stanovila lhůtu
k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
provozovatele PRAHA TV s.r.o., IČ 25830937, sídlem Vinohradská 1597/174, Praha,
PSČ 130 00, o podání vysvětlení, o jaký typ obchodního sdělení se jednalo v případě
spotu společnosti Orsay, který byl odvysílán na programu PRAHA TV dne 26. září 2017
v čase 19:19 hodin bezprostředně po vysílání relace Zprávy z Prahy. Rada stanovila lhůtu
k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- 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 S&P Broadcasting a.s.,
IČ: 04117310, sídlem Podkovářská 674/2, 19000 Praha 9 – Vysočany, (dále „obviněný“),
řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že neposkytl Radě na její vyžádání
záznamy vysílání programu Mňam TV ze dne 23. června 2017 z časového úseku od 20.00
do 22.00 hodin, a ze dne 12. července 2017 z časového úseku od 00.00 do 24.00 hodin.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm.
a) a f) a v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. m) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění
účinném do 30. června 2017 (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a § 67 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 10. října
2017 toto rozhodnutí: Rada dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. m) zákona č. 231/2001 Sb.,
ve znění účinném do 30. června 2017, ukládá provozovateli Barrandov MUZIKA, s.r.o.,
IČ 26735679, sídlem Mikuleckého 1311/8, 14700 Praha, pokutu ve výši 30 000,- Kč za
porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť Radě
na vyžádání neposkytl přehledy odvysílaných evropských děl na programu BARRANDOV
MUZIKA v roce 2016, ale poskytl tyto výkazy za rok 2015. Pokuta je splatná ve lhůtě 30
dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710,
vedený u České národní banky, variabilní symbol 2017228. Účastníkovi řízení se ukládá
povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady
řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.
a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České
národní banky, variabilní symbol 2017228.
- Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7
písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění účinném do
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30. června 2017 (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), podle § 8a odst. 2 písm. b) a podle § 8a
odst. 6 písm. c) téhož zákona ve znění účinném do 30. června 2017 a dle § 67 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004
Sb.), vydala dne 10. října 2017 toto rozhodnutí: Rada dle ustanovení § 8a odst. 2 písm.
b) a podle § 8a odst. 6 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění účinném do 30. června
2017, ukládá zadavateli obchodního sdělení, společnosti TELEMEDIA INTERACTV
PRODUCTION HOME LIMITED, se sídlem ARCH. MAKARIOS III, 195 NEOCLEOUS
HOUSE P.C. 3030. LIMASSOL CYPRUS, pokutu ve výši 500 000,- Kč za porušení
ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil zadáním
teleshoppingového bloku s názvem „Klenot TV“, odvysílaného dne 23. srpna 2016 od
11:12 hodin na programu Televize Barrandov, který je nekalou obchodní praktikou podle
zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 1
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, neboť v teleshoppingovém bloku byla
uváděna nepravdivá informace, že při zakoupení nabízených šperků typu Swarovski
Elements získají diváci „certifikát o pravosti Swarovski krystalu“, když ve skutečnosti tyto
šperky žádným certifikátem pravosti nedisponují a ani disponovat nemohou, neboť
společnost Swarovski AG vydává certifikáty pouze k finálním výrobkům Swarovski
(šperky, hodinky apod.), ovšem nikoli ke krystalovým komponentům Swarovski.
Teleshopping tedy obsahoval věcně nesprávnou informaci, která mohla podstatně ovlivnit
ekonomické chování spotřebitele. Ten mohl na základě zhlédnutí teleshoppingu učinit
obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, tedy zakoupit nabízené šperky s tím, že se
domníval, že tyto šperky disponují certifikátem pravosti vydaným společností Swarovski.
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 375419223001/0710, variabilní symbol 2017467. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost
uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč na účet č. 371119223001/0710, variabilní symbol 2017467. Náhrada nákladů je splatná do pěti
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
- Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7
písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění účinném do
30. června 2017 (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), podle § 8a odst. 2 písm. b) a podle § 8a
odst. 6 písm. c) téhož zákona ve znění účinném do 30. června 2017 a dle § 67 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004
Sb.), vydala dne 10. října 2017 toto rozhodnutí: Rada dle ustanovení § 8a odst. 2 písm.
b) a podle § 8a odst. 6 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění účinném do 30. června
2017, ukládá zadavateli obchodního sdělení, společností TV OFFERS, s.r.o.,
IČ: 04294882, se sídlem Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, pokutu
ve výši 50 000,- Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb.,
kterého se dopustil zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Renumax“, který byl
odvysílán dne 10. března 2017 v čase 14:59:02 hodin na programu Nova Cinema a který
je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. s) Přílohy 1 k tomuto
zákonu, neboť v teleshoppingu nabízí za cenu 1399,- Kč produkt/lahvičku „Renumax“,
přičemž další tři produkty (druhý produkt/lahvička Renumax, SmartPolish a kompaktní
autovysavač) jsou prezentované jako „zadarmo“, ovšem je zcela evidentní, že ony tři
zmiňované „dárky“ nejsou věcmi dodávanými k prodávané lahvičce Renumaxu zdarma;
naopak tvoří integrální součást jedné sady, žádný z těchto produktů není prodáván
samostatně. Je zřejmé, že zákazník si nemůže zakoupit samostatný produkt Renumax,
ale musí si za uvedenou cenu 1399,- Kč zakoupit celý balíček oněch čtyř produktů (dvě
lahvičky produktu Renumax, SmartPolish a kompaktní autovysavač). Užitím slova
„zdarma“ a “gratis“, se tak zadavatel dopouští klamavé obchodní praktiky, kdy v divákovi,
resp. spotřebiteli vyvolává klamavý dojem, že kupuje samostatný produkt/lahvičku
Renumax za cenu 1399,- Kč, k němuž získává tři dárky, ale ve skutečnosti divák kupuje
nedílnou sadu výrobků za cenu 1399,- Kč, a žádný dárek zdarma nezískává. Pokuta je
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splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 375419223001/0710, variabilní symbol 2017421. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost
uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč na účet č. 371119223001/0710, variabilní symbol 2017421. Náhrada nákladů je splatná do pěti
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
- Rada jakožto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č.
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen
„zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 10. října 2017 toto usnesení:
Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným zadavatelem obchodního sdělení s
motivem Allivictus, s premiérou vysílání dne 12. listopadu 2011 od 2:33:26 hodin na
programu Prima televize, společností Allivictus, s.r.o. Podhradní 437, 552 03 Česká
Skalice, IČ: 279 30 114, vedené pro možné porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č.
40/1995 Sb., ve znění zákona platném v době odvysílání, neboť spáchání skutku, o němž
se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno, a to v kontextu rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu č. j. 2 As 5/2017 – 62 ze dne 14. 7. 2017.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TELEPACE s. r. o., jakým
způsobem umožňuje divákům programu Tv NOE snadný, přímý a trvalý přístup k
identifikačnímu číslu, jak ukládá § 32 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 51/2017 - 28
ze dne 30. srpna 2017, kterým byla zamítnuta kasační stížnost proti rozsudku Městského
soudu v Praze č. j. 11 A 9/2015 ze dne 19. ledna 2017 o zrušení rozhodnutí Rady ze dne
21. října 2014, sp. zn. 2014/464/had/Kof, č.j. had/3841/2014, jímž byla uložena pokuta ve
výši 80 000,- Kč společnosti Kofola Československo, a.s., se sídlem Nad Porubkou
2278/31a, Ostrava – Poruba pro porušení § 2c písm. a) a e) zákona č. 40/1995 Sb., ke
kterému mělo dojít zadáním reklamy Jupík Sport Aqua odvysílané dne 1. 4. 2014 v čase
06:26:01 hodin na programu Nova Cinema.
- Rada jakožto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č.
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen
„zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 10. října 2017 toto usnesení:
Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným zadavatelem obchodního sdělení s
motivem Jupík Sport Aqua, odvysílaného dne 1. 4. 2014 v čase 06:26:01 hodin na
programu Nova Cinema, společností Kofola ČeskoSlovensko a.s., se sídlem Nad
Porubkou 2278/31a, Ostrava – Poruba, vedené pro možné porušení § 5d odst. 2 písm.
d) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění zákona platném v době odvysílání, neboť spáchání
skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno, a to v kontextu rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 51/2017 - 28 ze dne 30. 8. 2017.

V Praze dne 12. 10. 2017
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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