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Tisková zpráva ze 17. zasedání 2019, konaného dne 15. 10. 2019  

 

 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 17. zasedání projednala 34 
bodů programu.  

Vyhodnotila 21 stížností diváků a posluchačů, vydala čtyři upozornění na porušení zákona, 
rozhodla o zahájení třech řízení o přestupku. Rada na svém 17 zasedání uložila dvě pokuty. 
Provozovateli Magical roof s.r.o. pokutu ve výši 200 000,- Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. l) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její vyžádání záznam 
vysílání programu JOJ Cinema+1 ze dne 15. ledna 2019 v časovém úseku 19.00-24.00 hodin, 
respektive neposkytl alternativně určený záznam programu JOJ Cinema+1 ze dne 6. března 
2019 z časového úseku 10.00 - 22.00 hodin.  

Zadavateli reklamy WHITE ELEPHANT s.r.o. pokutu ve výši 10 000,- Kč pro porušení 
povinnosti dle § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a 
Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat 
jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, 
ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, kterého se dopustil zadáním 
reklamy na doplněk stravy Bílý slon - deprese, která byla odvysílána dne 12. března 2019 v 
čase 20:37:35 hodin na programu ŠLÁGR 2, neboť se ve verbální složce reklamy objevuje 
tvrzení, že díky zmíněnému doplňku stravy je možné vyléčit deprese, konkrétně skrze 
promluvu moderátora: „Přátelé, pryč s podzimními depresemi, stačí vám k tomu pouze jedno 
jediné. Bílý slon a jeho bylinný extrakt na deprese. Mimochodem pan doktor Pantůček to 
garantuje, tak s chutí do toho!“.  

Rada na 17. zasedání udělila společnosti Digital Broadcasting s.r.o. licenci k provozování 
celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů pro 
program Televize přes anténu. 
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA 
BOHEMIA a.s. (program Rock Radio; České Budějovice 99,7 MHz) dne 4. října 2019, RADIO 
ZLÍN, spol. s r.o. (program Radio Zlín; Zlín 91,7 MHz) dne 4. října 2019, MEDIA BOHEMIA 
a.s. (program HELAX; Ostrava 93,7 MHz) dne 4. října 2019, RADIO BONTON a.s. (program 
Rádio Bonton; Česká Lípa 96,9 MHz) dne 4. října 2019, Frekvence 1, a.s. (program 
FREKVENCE 1; Plzeň 104,1 MHz) dne 4. října 2019 a RADIO UNITED 
BROADCASTING s. r. o. (program KISS; Plzeň 90,0 MHz) dne 4. října 2019. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Josefa Týce, IČ: 03299805, doručeným 
Radě dne 23. září 2019 pod č.j. RRTV/11180/2019-vra, spočívajícím ve výluce vysílání 
programu RÁDIO BLATNÁ v měsíci září 2019 dle uvedeného oznámení, s oznámením 
provozovatele PS KŘÍDLA, s.r.o., IČ: 25518674, doručeným Radě dne 30. září 2019 pod č.j. 
RRTV/11301/2019-vra, spočívajícím ve výluce vysílání programu Rádio Petrov v měsíci září 
2019 dle uvedeného oznámení, a s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 
49435001, doručeným Radě dne 2. října 2019 pod č.j. RRTV/11463/2019-vra, spočívajícím ve 
výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc září 2019 dle přehledu v uvedeném 
oznámení. 

-  Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/11297/2019-pod ohledně údajné nevyváženosti 
a neobjektivity v epizodě pořadu Xaver a host ze dne 10. 9. 2019 na stanici Český rozhlas 
Region. 



 

2 

 

 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada udělila společnosti Digital Broadcasting s.r.o., IČ: 26839407, se sídlem: Stavební 
992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání, šířeného prostřednictvím 
vysílačů na 12 let; označení (název) programu: Televize přes anténu; základní programová 
specifikace: Televize informačně zábavního charakteru; časový rozsah vysílání: 24 hodin 
denně; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu 
dle žádosti č.j. RRTV/10651/2019-vra a č.j. RRTV/10849/2019-vra doručené dne 28. srpna 
2019 a 5. září 2019.  

-  Rada udělila provozovateli, společnosti LOCAL TV PLUS, spol. s r.o., IČ 483 94 866, se 
sídlem Požárnická 140, 742 83 Klimkovice, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci, č.j.: FIA/2606/2013, sp. zn.: 2013/288/FIA/LOC, ze dne 11. června 2013, 
podle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu 100 % 
obchodního podílu stávajícího jediného společníka ve společnosti provozovatele televizního 
vysílání B plus s.r.o., IČ: 427 67 962, se sídlem Požárnická 140, 742 83 Klimkovice na třetí 
osobu, a to na: společnost R-Stump a.s., IČ: 079 61 405, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 
708 00 Ostrava, dle žádosti ze dne 2. října 2019, č.j.: RRTV/11471/2019-vra.  

-  Rada registruje provozovateli, společnosti LOCAL TV PLUS, spol. s r.o., IČ 483 94 866, se 
sídlem Požárnická 140, 742 83 Klimkovice, dle § 29 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., 
změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci, č.j.: koz/5166/09, sp. zn.: 
2009/713/KOZ/LOC, ze dne 28. července 2009, spočívající ve změně seznamu společníků, 
dle oznámení ze dne 2. října 2019, č.j.: RRTV/11471/2019-vra.  

-  Rada udělila provozovateli, společnosti itself s.r.o., IČ 188 26 016, se sídlem Pálavské 
náměstí 4343/11, Židenice, 628 00 Brno, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti 
o licenci, č.j.: Ru/256/02/2968, ze dne 22. října 2002, podle § 21 odst. 1 písm. c), d) zákona 
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, a 
to: a) rozšíření vysílání pro obec Prušánky: Infokanál Prušánky, k. ú. Prušánky (734021) okres 
Hodonín - zahájení vysílání: podzim 2019 a pro obec Horní Bojanovice: Infokanál Horní 
Bojanovice, k. ú. Horní Bojanovice (642444), okres Břeclav - zahájení vysílání: 1. polovina 
roku 2020; b) ukončení vysílání ve městě Kyjov: Kyjovská televize, k. ú. Kyjov (678431), okres 
Hodonín - podzim 2019; c) ve změně dalších programových podmínek Tišnovské televize, k. 
ú. Tišnov (767379), okres Brno-venkov, v rozsahu žádosti ze dne 20. září 2019, č.j.: 
RRTV/11145/2019-vra, ve znění doplnění žádosti ze dne 2. října 2019, č.j.: 
RRTV/11478/2019-vra.  

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a), § 59 odst. 1 až 2 zákona 
č. 231/2001 Sb. upozornila provozovatele televizního vysílání Lounge and Live TV, s.r.o., IČO: 
07389698 se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, programu Lounge TV šířeného 
prostřednictvím družice, na porušení zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dle 
§ 32 odst. 1 písm. s) neoznámil Radě zahájení vysílání programu Lounge TV na základě 
licence č. j. RRTV/2238/2019-rap udělené dne 8. února 2019. Rada stanovila provozovateli 
lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 až 3 zákona 
č. 231/2001 Sb. upozornila provozovatele televizního vysílání Lounge and Live TV, s.r.o., IČO: 
07389698 se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, programu Lounge TV šířeného 
prostřednictvím družice, na porušení zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dle 
§ 60 odst. odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. provozuje televizní vysílání programu 
Lounge TV šířené prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (internetu), aniž je k tomu 
oprávněn podle tohoto zákona nebo podle zvláštního zákona. Rada stanovila provozovateli 
lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s žádostí provozovatele J.D.Production, s.r.o., IČO: 25592939, se sídlem 
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, doručené Radě dne 8. října 2019, č. j. 
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RRTV/11638/2019-vra, o schválení splátkového kalendáře pro splacení pokuty ve výši 
50.000,- Kč uložené rozhodnutím Rady č. j. RRTV/9941/2019-rap, ze dne 19. srpna 2019. 

-  Rada schválila žádost provozovatele J.D.Production, s.r.o., IČO: 25592939, se sídlem 
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, doručené Radě dne 8. října 2019, č. j. 
RRTV/11638/2019-vra,o schválení splátkového kalendáře pro splacení pokuty ve výši 
50.000,- Kč uložené rozhodnutím Rady č. j. RRTV/9941/2019-rap, ze dne 19. srpna 2019, a 
to tak, že úhrada pokuty proběhne v deseti měsíčních splátkách ve výši 5.000,- Kč, s první 
splátkou dne 30. října 2019 a poslední splátkou dne 30. července 2020. 

-  Rada se seznámila s dotazem provozovatele J.D.Production, s.r.o., IČO: 25592939, se 
sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, žádosti č. j. RRTV/11638/2019-vra 
doručené Radě dne 8. října 2019 a schválila návrh odpovědi dle rozpravy. 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli Otrokovická BESEDA, s.r.o., IČ 25513885, se 
sídlem nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, zanikla dne 30. září 2019, dle § 24, písm. f) 
zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu Městská televize 
Otrokovice šířeného prostřednictvím kabelových systémů udělená rozhodnutím č.j. 
sve/2814/2011, spis. zn.: 2011/609/sve/Otb, ze dne 6. září 2011, dle žádosti doručené dne 
25. září 2019 pod č.j. RRTV/11228/2019-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., 
zákona č. 500/2004 Sb., vydá osvědčení. 

-  Rada zrušila podle § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli FTV Prima, 
spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Na žertvách 132/24, Libeň, 180 00 Praha 8, registraci č.j. 
Rg/59/96 ze dne 11. září 1996, k provozování převzatého vysílání šířeného prostřednictvím 
družice, na žádost provozovatele převzatého vysílání doručenou dne 25. září 2019 pod č.j. 
RRTV/11227/2019-vra. 

-  Rada prodloužila společnosti Ambit Media, a.s., IČ: 27422160, se sídlem: Prusíkova 
2577/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, podle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., lhůtu k 
odstranění nedostatků žádosti o udělení licence ze dne 4. září 2019 doručené pod č.j. 
RRTV/10782/2019-vra, na základě žádosti doručené dne 9. října 2019 č.j. RRTV/11695/2019-
vra, a to o 60 dnů ode dne doručení usnesení o prodloužení lhůty. 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2019/495/rud provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu pořadu Velké zprávy, resp. příspěvků V Říčanech u Prahy má vyrůst velké sídliště. 
Lidé se bojí nového návalu aut a Lidé v Říčanech nechtějí nové sídliště. Zvýší to podle nich 
dopravu odvysílaných na programu Prima dne 4. října 2018 od 18:55 hodin. 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2019/496/rud provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu pořadu Velké zprávy, resp. reportáže Udavači mají své stránky na internetu 
odvysílané na programu Prima dne 8. září 2018 od 18:55 hodin.  

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2019/499/rud provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu pořadu Jak dopadly Kauzy Jaromíra Soukupa odvysílaného dne 13. září, 20. září, 
27. září a 11. října 2018 vždy v čase od 23:00 hodin na programu Televize Barrandov.  

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů a 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání doručenými od 23. září do 4. října 2019: 
ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Všechno bude, 22. 9. 2019 v 20:05 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 
- Sever (5/6), 30. 9. 2019 v 20:05 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - 90ČT24, 25. 9. 2019 v 
20:05 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA - Výměna manželek XI (5), 25. 9. 2019 v 20:20 hod.; TV 
Nova s.r.o. / Nova Action - předěl s motivem Fighting, 24. 9. 2019 v 18:15 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE / ČT1 - Máte slovo s M. Jílkovou, 26. 9. 2019 v 21:50 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / 
ČT24 - informování o vystoupení premiéra Babiše v OSN; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - 
informování o událostech roku 1938 a 1968; TV Nova s.r.o. / NOVA - Sportovní noviny, 
příspěvek Slavia porazila na Letné Spartu jednoznačně 3:0, 22. 9. 2019 v 20:12 hod.; ABC TV 
broadcasting s. r. o., LUXUSSTORE s.r.o. / ABC TV - teleshopping; Lidl Česká republika v.o.s 
/ nespecifikovaný program - reklama propagující jogurty Pilos; ČESKÁ TELEVIZE / ČT2 a 
ČT  :D - Studio Kamarád, 22. 9. 2019 v 8:00 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / iPrima.cz - hlasitost 
reklam; Nespecifikovaný provozovatel / nespecifikovaný program - reklama GS Condro 
Diamant; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Newsroom ČT24, příspěvek Mediální přestřelka. 
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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 k 
pořadu 90´ČT24, který byl odvysílán dne 26. září 2019 od 20:05 hod. na programu ČT24. 
Součástí pořadu byl blok zaměřený na výsledek hlasování poslanců o ústavní žalobě na 
prezidenta Miloše Zemana. Blok jako celek mohl vyznívat nevyváženě ve prospěch podání 
ústavní žaloby v důsledku rozhovoru s emeritním ústavním soudcem Stanislavem Balíkem, 
během něhož moderátorka dostatečně neplnila roli kvalifikovaného oponenta, divák tudíž mohl 
nabýt dojmu, že názor soudce vychází z obecně respektovaných faktů a neexistuje k němu 
věcná oponentura. Rada proto žádá provozovatele o podání vysvětlení, z jakého důvodu nebyl 
do diskuse také přizván odborník zaměřený na ústavní právo, který ve věci podání ústavní 
žaloby zastává oponentní expertní stanovisko, příp. z jakého důvodu se role kvalifikovaného 
oponenta v potřebné míře neujala moderátorka pořadu. Rada stanovila lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

-  Rada se seznámila s analýzou zpravodajství programu TV DAKR provozovatele TV 
PRODUKCE DAKR, s.r.o. v období 26. dubna – 24. května 2019.  

-  Rada se seznámila s analýzou zpravodajství a publicistiky programu V1 provozovatele 
VČTV s.r.o. v období 26. dubna - 24. května 2019.  

-  Rada se seznámila s analýzou zpravodajství a publicistiky programu POLAR provozovatele 
POLAR televize Ostrava, s. r. o. v období 26. dubna-24. května 2019. 

-  Rada se seznámila s analýzou zpravodajství a publicistiky programu PRAHA TV 
provozovatele PRAHA TV s.r.o. v období 26. dubna-24. května 2019. 

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

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s 
ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich 
(dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, 
společností BellaSalute s.r.o., sídlem S. K. Neumanna 1257/14, Pražské Předměstí, 500 02 
Hradec Králové, IČ: 03202798, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné 
porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním obchodního sdělení/oznámení 
sponzora pořadu s motivem „Medvědi na vlasy“, v němž je prezentován produkt IVYBEARS 
VLASOVÉ VITAMÍNY PRO ŽENY, odvysílaného dne 15. července 2019 v čase 6:08:48 hodin 
na programu NOVA, mohlo dojít k porušení povinnosti, aby reklama obsahovala zákonný text 
„doplněk stravy“. V předmětném obchodním sdělení text informující o faktu, že zobrazovaný 
přípravek IVYBEARS VLASOVÉ VITAMÍNY PRO ŽENY je doplněk stravy, absentuje v 
obrazové i zvukové složce. 

-  Rada informuje SZPI o doplňku stravy „Prevomit kids“, jehož obchodní sdělení bylo 
zaznamenáno v rámci televizního vysílání. Obal propagovaného produktu Prevomit kids 
obsahuje informaci „proti zvracení a při nevolnosti v důsledku cestování dopravními 
prostředky, snižuje nepříjemné stavy způsobené nemocí z pohybu“. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s 
ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich 
(dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení 
Regulia s.r.o., IČ: 51452081, se sídlem Bancikovej 1/A, Bratislava, 821 03, řízení o přestupku 
pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit 
zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Klenot TV vysílaného dne 28. dubna 2019 od 
11:21 hodin na programu KINO BARRANDOV a který může být nekalou obchodní praktikou 
podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
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spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu, neboť moderátorka v 
teleshoppingu opakovaně tvrdila, že nabízené výrobky, kterými byly šperky se vsazenými 
kameny, respektive že tyto vsazené kameny mohou odstranit různé zdravotní potíže, přičemž 
nabídku konkrétních výrobků podpořila formulacemi: „smaragd (...) léčí samozřejmě i tělo i 
duch, ducha“ (čas 11:41:31-11:41:41 hodin); „Turmalíny jsou nejpozitivnějšími, nejléčivějšími 
kameny. (...) působí to, prosím vás, na všechny snad orgány.“ (čas 12:09:44-12:10:05 hodin); 
„Ametysty mají velmi rychlé, silné účinky (...) je to kámen léčivý“ (čas 12:15:24-12:15:50 hodin); 
„Je to dokonce přírodní sedativum, právě ametystík, a je to kámen, vlastně, který, vlastně 
celkově, celkově vlastně pomáhá. Má silnou léčivou moc“ (čas 12:19:15-12:19:34 hodin); 
„Topaz je kámen (...) léčení.“ (čas 12:31:50-12:31:55 hodin). Těmito tvrzeními moderátorka 
implikovala, že kameny v nabízených špercích mohou různé zdravotní potíže odstranit, resp. 
vyléčit. Nebezpečí těchto tvrzení lze spatřovat v tom, že příslušné zdravotní problémy mohou 
být vyvolány závažnějšími onemocněními a signalizovat je, a divák pod vlivem citovaných 
tvrzení může zanedbat řádnou péči o své zdraví. Údajné léčivé účinky kamenů ve špercích 
byly opakovaně zdůrazňovány, resp. byly prezentovány jako významný důvod k nákupu 
šperku. Takový postup může spotřebitele přimět učinit rozhodnutí (nákup produktu), které by 
za běžných okolností neučinili. Důsledkem takového jednání může být ohrožení zdraví 
spotřebitelů, kteří tak mohou zanedbat řádnou péči o svůj zdravotní stav. 

-  Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. f) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. 
e) a dle § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., rozhodla v řízení o přestupku vedeném 
podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, dne 15. října 2019 
takto: Obviněná společnost, provozovatel televizního vysílání, Magical roof s.r.o., 
IČ: 048 99 784, Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, se uznává vinným ze spáchání 
přestupku dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, že neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání programu JOJ Cinema+1 ze dne 
15. ledna 2019 v časovém úseku 19.00-24.00 hodin, respektive neposkytl alternativně určený 
záznam programu JOJ Cinema+1 ze dne 6. března 2019 z časového úseku 10.00-22.00 hodin. 
Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. e), ustanovením § 60 
odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovením § 35 písm. b) a § 46 odst. 1 zákona 
č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 200 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode 
dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2019368. 
V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 
vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada obviněnému povinnost uhradit paušální částku nákladů 
řízení ve výši 1 000,- Kč. Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne 
doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711- 19223001/0710, variabilní symbol 2019368.  

-   Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v době 
odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 2 písm. j) 
zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti 
za přestupky“), rozhodla dne 15. října 2019 takto: Obviněný zadavatel reklamy, WHITE 
ELEPHANT s.r.o., IČ 06245676, sídlem Lidická 2483, 390 03, Tábor, se uznává vinným v 
souladu s § 8a odst. 2 písm. j) zákona č. 40/1995 Sb. pro porušení povinnosti dle § 5d odst. 2 
zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, 
kterým se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti 
umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti 
odkazovat, včetně související reklamy, kterého se dopustil zadáním reklamy na doplněk stravy 
Bílý slon - deprese, která byla odvysílána dne 12. března 2019 v čase 20:37:35 hodin na 
programu ŠLÁGR 2, neboť se ve verbální složce reklamy objevuje tvrzení, že díky zmíněnému 
doplňku stravy je možné vyléčit deprese, konkrétně skrze promluvu moderátora: „Přátelé, pryč 
s podzimními depresemi, stačí vám k tomu pouze jedno jediné. Bílý slon a jeho bylinný extrakt 
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na deprese. Mimochodem pan doktor Pantůček to garantuje, tak s chutí do toho!“. Za 
přestupek se pachateli v souladu s § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. ukládá pokuta 
ve výši 10 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí 
na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2019409. 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 2019409. Úhrada nákladů je splatná do pěti 
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele S&P Broadcasting a.s. k údajům, 
jimiž provozovatel dokládal naplnění povinností stanovených §§ 42 - 44 zákona č. 231/2001 
Sb. na svých programech za kalendářní rok 2018. Konkrétně k tomu, proč provozovatel jako 
nezávislého výrobce pořadů Sladká Adie, Veget s Klárkou, Láďův Orient Expres, Chlap za 
plotnou a dalších odvysílaných na programu Mňam TV uvedl společnost S&P Sales House 
s.r.o., resp. proč vyhodnocuje tuto společnost jako nezávislého výrobce definovaného dle § 43 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

-  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 změněn dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákona č. 231/2001 Sb.) v souladu s ustanovením § 78 odst. 
1 zákona č. 250/2016 zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) 
rozhodla zahájit s provozovatelem S&Broadcasting a.s., IČ 04117310, se sídlem Praha 9 - 
Vysočany, Podkovářská 674/2, PSČ 19000 řízení o přestupku z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., protože provozovatel 
vykázal díla Sladká Adie, Veget s Klárkou, Láďův Orient Expres a Chlap za plotnou odvysílaná 
v roce 2018 na programu Mňam TV, vyrobená společností S&P Sales House s.r.o., nesprávně 
jako díla vyrobená nezávislým výrobcem.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Seznam.cz TV, s.r.o., 
IČ 063 87 233, sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, z jakého důvodu nedostali v 
pořadu Česko demonstruje, odvysílaném dne 23. června 2019 od 16:15 hodin na programu 
Seznam.cz TV, konkrétně v rámci rozhovorů s hosty ve studiu a ve výběru dříve pořízených 
rozhovorů, jejichž části byly do bloku zařazeny, prostor zastánci postoje negativně se 
vymezujícího vůči probíhající demonstraci (vyjma ankety mezi obyvateli Chomutova).  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele 3C spol. s r. o., jakým způsobem 
naplňuje ust. § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., konkrétně jak zajišťuje uchovávání 
záznamů pořadů včetně dalších částí vysílání v odvysílané podobě po dobu alespoň 30 dnů 
od dne jejich vysílání. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TP Pohoda s.r.o., na základě 
jakého smluvního ujednání byly do vysílání Info TV zařazeny reportáže o skiareálu Harusák u 
Nového Města na Moravě a o pohádkové vesničce Podlesí na Vysočině. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Hudební televize, s.r.o. na vydané upozornění 
na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním 
obchodního sdělení / oznámení o sponzorování programu s motivem „TGI FRIDAYS“ dne 
29. května 2019 v čase 7:59:38 hodin na programu Retro Music Television, v němž 
absentovalo uvedení hlavního předmětu činnosti sponzora. 

 

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 

-  Rada se seznámila s analýzou služby internetová televize poskytované subjektem 
OBBOD s.r.o. 

-  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 Wormelen Group a.s., se sídlem Hráského 2231/25, 148 00 Praha 4, IČ 
01625161, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámil poskytování 
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audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese 
www.bambuletv.cz. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy.  

-  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 MAFRA, a.s. sídlem Karla Engliše 
11/519, 150 00 Praha 5, IČ 45313351, o podání vysvětlení, zda na internetové adrese 
http://idnes.cz/premium, 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. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 17. 10. 2019  

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


