Tisková zpráva z 20. zasedání, konaného dne 8. 11. 2016

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 20. zasedání
projednala 44 bodů programu. Vyhodnotila 41 stížností diváků a posluchačů, vydala tři
upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho správního řízení.
Rada uložila dvě pokuty. Společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., pokutu ve výši 100
000,- Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se
dopustila zadáním reklamy Flora - GOLD jemná máslová příchuť, premiéra odvysílání
dne 1. 9. 2015 v 7:40:58 hodin na programu Prima, která je nekalou obchodní praktikou
podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v reklamě jsou voleny postupy a sdělení, která
mohou spotřebitele uvést v omyl o povaze složení výrobku Flora, konkrétně grafickým
zpracováním a verbálním vyjádřením, dle kterého může spotřebitel učinit své rozhodnutí
pod dojmem, že produkt je vyroben výlučně ze slunečnicového, lněného a řepkového
oleje. Provozovateli ITV SOLUTIONS SERVICES s.r.o., pokutu ve výši 10 000,- Kč za
porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na
písemnou výzvu Rady neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální
gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a
informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a
5 a tyto informace neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci
vydaného upozornění na porušení zákona.
Rada udělila dvě licence, a to společnosti JOE Media s.r.o., k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů
Česká Lípa vodárna 92,7 MHz/100 W a Rumburk 102,6 MHz/100 W pro program HEY
Radio a společnosti MTV NETWORKS s.r.o. k provozování televizního vysílání
programu NICK TOONS šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila společnosti JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská
187/16, 143 00 Praha podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů
Česká Lípa vodárna 92,7 MHz/100 W, souřadnice WGS 84: 14 32 41 / 50 42 08 a
Rumburk 102,6 MHz/100 W, souřadnice WGS 84: 14 32 44 / 50 56 44 pro program
HEY Radio na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
zahajuje se společností OKAY s.r.o., IČ: 60719257, se sídlem Kšírova 676/259, 619 00
Brno, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním reklamy na slevovou akci společnosti
OKAY s.r.o., která byla odvysílána dne 8. července v čase 9:59:19 hodin na programu
RÁDIO IMPULS (Zlín 102,3 MHz), se mohl dopustit porušení § 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.
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- Rada se seznámila s analýzou programu Radio Kroměříž provozovatele Radio
Kroměříž, s.r.o. z úterý 4. 10. 2016 od 00:00 – 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v
souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými
licenčními podmínkami.
- Rada se seznámila se stížností (č. j. 7776/2016) posluchačky na obsah vysílání
programu Fajn radio z 25. října 2016 mezi 10:00 a 11:00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou úseku vysílání programu Fajn radio a shledala, že
nedošlo k porušení zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního
vysílání.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; Ústí nad Labem 93,5 MHz) dne 24. října
2016, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Karlovy Vary 92,2 MHz) dne 24. října
2016, PS KŘÍDLA, s.r.o. (program Rádio PETROV; Jihlava 98,0 MHz) dne 24. října
2016, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio Beat; Ostrava 90,4
MHz) dne 24. října 2016, RADIO IBUR s.r.o. (program RADIO RUBI; Zlín 105,4 MHz)
dne 24. října 2016, LONDA spol. s r.o. (program Rock Zone 105,9; Praha 105,9 MHz)
dne 24. října 2016.
- Rada se seznámila s analýzou reklamy společnosti MAXIMA REALITY, odvysílané
dne 1. září 2016 v 17:15:17 hodin na programu RÁDIO IMPULS (Praha 96,6 MHz / 5
kW) a neshledala, že předmětná reklama naplňuje znaky klamavé reklamy dle §2, odst.
1, písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 14. září 2016,
č.j. 10 As 150/2015 – 49, kterým byla zamítnuta kasační stížnost proti rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 27. května 2015, č. j. 9 A 8/2015 – 74, kterým byly na
základě žaloby společnosti Rádio Pálava, s.r.o. zrušeny výroky I. a III. rozhodnutí Rady
ze dne 21. října 2014, sp. zn. 2014/242/zab, č. j. zab/3742/2014.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. udělila společnosti MTV
NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Praha 4, Na Strži 1702/65, 140 62, licenci
k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů na 12 let; název (označení) programu: NICK TOONS; základní programová
specifikace: Dětský televizní program zaměřený na americké animované pořady;
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: turecký jazyk; identifikace
přenosového systému: neveřejné IP sítě; informace o přístupu k vysílání: na základě
smlouvy s provozovateli převzatého vysílání, a to prostřednictvím set-top-boxů nebo
jiných obdobných zařízení či aplikací instalovaných na přijímacím zařízení;; výčet států,
na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Turecká republika,
Malta, Afghánistán, Bahrajn, Egypt, Írán, Irák, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Libye, Omán,
Palestina, Katar, Saúdská Arábie, Sýrie, Spojené arabské emiráty, Jemen, Alžírsko,
Čad, Džibutsko, Mauritánie, Maroko, Somálsko, Jihosúdánská republika, Súdán,
Tunisko; v rozsahu dle podání ze dne 14. října 2016, č.j. RRTV/7572/2016-P a
RRTV/7573/2016-P.
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, a to Malty, na jejíž
území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno, o udělení licence
společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Praha 4, Na strži
65/1702, PSČ 140 62, k televiznímu vysílání programu NICK TOONS, šířeného
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, se základní programovou specifikací:
Dětský televizní program zaměřený na americké animované pořady.
- Rada prodloužila provozovateli Strakonická televize, s.r.o., IČ: 260 76 357, se sídlem
Strakonice, Mírová 831, PSČ 38601, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu
platnosti licence, č.j.: Ru/194/04/2621, ze dne 2. listopadu 2004, k provozování místního
televizního vysílání programu Strakonická televize, šířeného prostřednictvím kabelových
systémů, o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 24. října 2016, č.j.
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RRTV/7741/2016-P, ve znění upřesnění žádosti ze dne 26. říjen 2016, č.j.:
RRTV/7787/2016-P.
- Rada udělila provozovateli Digital Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, se sídlem
Ostrava – Poruba, Stavební 992/1, PSČ 70800, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.
zem/109/2013, spis. zn.: 2012/411/zem/Dig, ze dne 4. ledna 2013, spočívající ve změně
licenčních podmínek, a to dalších programových podmínek, v rozsahu dle podání ze
dne 12. října 2016, doručeného Radě dne 21. října 2016 pod č.j. RRTV/7744/2016-P.
- Rada se seznámila s písemným vyjádřením provozovatele CoopTV, telekomunikační
družstvo, IČ: 290 45 029, se sídlem Praha 9 - Satalice, K Nádraží 19/3, PSČ 190 15, ze
dne 12. října 2016, k podkladům řízení o odnětí licence k provozování televizního
vysílání programu Harmonie TV, šířeného prostřednictvím kabelových systémů,
zahájeném dne 6. září 2016, neboť provozovatel po zahájení vysílání v průběhu
kalendářního roku nevysílal déle než 30 dnů.
- Rada žádá společnost SAT Plus, s.r.o., IČ 260 58 952, se sídlem Praha 4 - Nusle,
Závišova 502/5, PSČ 140 00, o vyjádření ve věci zjištění informací o vysílání programu
Harmonie TV, který dle platné licence, sp. zn.: 2010/481/FIA/Coo, ze dne 22. června
2010, provozuje CoopTV, telekomunikační družstvo, IČ: 290 45 029, se sídlem Praha 9
- Satalice, K Nádraží 19/3, PSČ 190 15, prostřednictvím kabelových systémů SAT Plus,
s.r.o.
- Rada se seznámila s písemným vyjádřením provozovatele ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ
261 02 293, se sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, ze dne 24. října 2016, doručeným pod
č.j. RRTV/7845/2016-P dne 31. října 2016, ve věci řízení o odejmutí licence č.j.
RRTV/806/2015-zem, spis. zn.: 2014/1213/zem/ŠLÁ, ze dne 17. února 2015, k
provozování televizního vysílání programu TV PÍSNIČKA šířeného prostřednictvím
družice, a oznámením o ukončení vysílání uvedeného programu podle § 24 písm. f)
zákona č. 231/2001 Sb., ke dni 30. dubna 2015.
- Rada zastavila podle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řízení vedené pod.
spis. zn.: 2016/734/zem/ŠLÁ s provozovatelem ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293,
se sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, podle § 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o odejmutí licence č.j. RRTV/806/2015-zem, spis. zn.: 2014/1213/zem/ŠLÁ, ze dne 17.
února 2015, k provozování televizního vysílání programu TV PÍSNIČKA šířeného
prostřednictvím družice, neboť zanikla věc nebo právo, jehož se řízení týká.
- Rada vzala na vědomí, že provozovateli ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, se
sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, zanikla dne 30. dubna 2015 podle § 24 písm. f) zákona
č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu TV PÍSNIČKA
šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. RRTV/806/2015-zem, spis. zn.:
2014/1213/zem/ŠLÁ, ze dne 17. února 2015, na základě žádosti ze dne 24. října 2016,
doručené pod č.j. RRTV/7845/2016-P dne 31. října 2016. O této skutečnosti vydává
Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
- Rada neudělila provozovateli M.T.Z. s.r.o., IČ: 29051274, se sídlem: Praha 3,
Koněvova 929/19, PSČ: 130 00, podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č.
231/2001 Sb., souhlas s přerušením vysílání programu SADR AL IRAQ, šířeného
prostřednictvím družice (licence sp. zn. 2015/442/SMU/M.T, č.j. RRTV/2621/2015-SMU
ze dne 21. července 2015) na dobu neurčitou, dle podání doručeného dne 24. října
2016, č.j. RRTV/ RRTV/7742/2016-P.
- Rada dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. udělila
provozovateli NTV cable s.r.o., IČ: 25500236, se sídlem Napajedla, Masarykovo nám.
87, PSČ 763 61, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn.
2014/85/sve/NTV, č.j. sve/925/2014 ze dne 18. března 2014, spočívající ve změně
společenské smlouvy, a to ve změně výše základního kapitálu z 11 500 000,- Kč na 12
900 000,- Kč a současně i s tím související změně výše vkladu jediného společníka
Město Napajedla, IČ: 00284220; v rozsahu dle podání doručeného dne 21. října 2016,
č.j. RRTV/7725/2016-P.
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- Rada dle ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. registruje
provozovateli NTV Cable s.r.o., IČ 25500236, se sídlem Napajedla, Masarykovo nám.
87, PSČ 763 61, změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci převzatého
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, č.j.
Rg/3/98, ze dne 17. prosince 1997, a to změnu výše vkladu jediného společníka Město
Napajedla, IČ: 00284220 se sídlem Napajedla, Masarykovo nám. 89, PSČ: 763 61,
spočívající v navýšení o 1 400 000,- Kč, tj. z 11 500 000,- Kč na 12 900 000,- Kč; dle
podání doručeného 21. října 2016, č.j. RRTV/7725/2016-P.
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele NTV Cable s.r.o., IČ 25500236, se sídlem Napajedla, Masarykovo nám.
87, PSČ 763 61, spočívajícím ve změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k
registraci č.j. Rg/3/98, ze dne 17. prosince 1997, a to ve změně výše základního
kapitálu na 12 900 000,- Kč a s tím související změně společenské smlouvy; dle podání
doručeného dne 21. října 2016, č.j. RRTV/7725/2016-P.
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ: 24738875, se sídlem: Skokanská
2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce
k registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání, šířeného prostřednictvím
vysílačů sp.zn. 2013/736/FIA/Čes, č.j. fia/975/2014 ze dne 18. března 2014, spočívající
ve změně programové nabídky a to v jejím rozšíření o český televizní program Televize
Jéčko v Regionální vysílací síti 8, v rozsahu dle podání č.j. RRTV/7383/2016-P ze dne
7. října. 2016.
- Rada se seznámila s dotazem AK Vyskočil Krošlák a partneři s.r.o., v zastoupení
provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., ve věci technického opatření podle
§ 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a schválila návrh odpovědi dle rozpravy.
- Rada se seznámila s dotazem České televize na služba převzatého vysílání
společnosti M7 Group S.A. a schválila návrh odpovědi dle rozpravy.
- Rada se seznámila s českým překladem Stanoviska ERGA k návrhu směrnice AVMS.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu MUZIKA CS
provozovatele FILM EUROPE, s.r.o. z časového úseku od 1. září 2016 16.00 hodin do
2. září2016 04:00 hodin.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele vysílání, společnost FILM EUROPE,
s.r.o., IČ 289 22 921, se sídlem V jámě 699/1, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, o
podání vysvětlení k časovému rozsahu reklamních bloků, zařazovaných do vysílání
programu MUZIKA CS dne 2. září 2016 v čase mezi 1.00 a 4.00 hod. Rada stanovila
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele vysílání, společnost FILM EUROPE,
s.r.o., IČ 289 22 921, se sídlem V jámě 699/1, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, o
podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje licenční podmínky programu MUZIKA CS
v oblasti dodržování programového schématu, konkrétně při vysílání nočních hudebních
bloků. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu DOKU CS
provozovatele FILM EUROPE, s.r.o. z časového úseku od 1. září 2016 16.00 hodin do
2. září 2016 04:00 hodin.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele vysílání, společnost FILM EUROPE,
s.r.o., IČ 289 22 921, se sídlem V jámě 699/1, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, o
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podání vysvětlení k časovému rozsahu reklamních bloků, zařazovaných do vysílání
programu DOKU CS dne 2. září 2016 v čase mezi 1.00 a 4.00 hod. Rada stanovila lhůtu
k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
- Rada pro v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele vysílání, společnost FILM EUROPE,
s.r.o., IČ 289 22 921, se sídlem V jámě 699/1, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, o
podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje licenční podmínky programu DOKU CS v
oblasti dodržování programového schématu, konkrétně při vysílání filmů a nočních
repríz vysílání. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Infokanál NEJ – TV v lokalitách
Desná, Dobruška, Jižní Čechy, Příšovice, Skalice a Zdice v časovém úseku 15. – 16.
srpna 2016 00.00-24.00 hodin.
- 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 Nej Kanál s.r.o., IČ 2738252, se sídlem v Praze, Francouzská
75/4, PSČ 120 00, na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že ve
dnech 15. a 16. srpna 2016 nebylo vysílání programu Infokanál Nej - TV (lokalita
Desná) jakkoliv děleno do bloků popsaných v dalších programových podmínkách
příslušné licence (smyčka měla po celou dobu trvání jednotnou formu: reportáže a
dokumenty prokládaly informace o akcích, inzerce apod.); vysílání programu Infokanál
Nej - TV (lokalita Dobruška) neobsahovalo filmové reportáže a vlastní filmy, sdělení
městského úřadu a samospráv, informace o turistických možnostech v oblasti a
informace o provozu sítí a lékařských zařízení; vysílání programu Infokanál Nej – TV
(lokalita Jižní Čechy) neobsahovalo sdělení Městského úřadu, zprávy z jednání
zastupitelstva, provozní informace o městském úřadu, informace o provozu sítí,
elektřina, voda, kanalizace, skládka, informace o provozu lékařských zařízení a
informace o turistických možnostech oblasti; vysílání programu Infokanál Nej - TV
(lokalita Příšovice) neobsahovalo obrazové zpravodajství týkající se života obce a délka
textové smyčky odvysílané na programu Infokanál Nej – TV (lokalita Skalice)
neodpovídala délce uvedené v licenci (20-40 minut). Rada stanovila lhůtu k nápravě 30
dní od doručení upozornění.
- 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 Nej Kanál s.r.o., IČ 2738252, se sídlem v Praze, Francouzská
75/4, PSČ 120 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 15. a 16. srpna 2016 neuvedl na programu
Infokanál Nej – TV (lokalita Desná) v čase 00:00:00-00:00:26 od začátku zaslaného
záznamu a na programu Infokanál Nej – TV (lokalita Zdice) v čase 00:00:00-00:14:53
od začátku zaslaného záznamu označení televizního programu (logo). Rada stanovila
lhůtu k nápravě 14 dní 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 Nej Kanál s.r.o., IČ 2738252, se sídlem v Praze, Francouzská
75/4, PSČ 120 00, o podání vysvětlení, zda byla oznámení Soukromá školka Krteček,
soukromá mateřská škola Motýlek, restaurace Pepíček a Medical pro linii odvysílaná
dne 15. a 16. srpna 2016 (v čase 00:07:15-00:07:22, 00:07:30-00:07:34, 00:07:3400:07:45 a 00:07:34-00:07:53 od začátku záznamu) na programu Infokanál Nej – TV
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(lokalita Skalice) zařazena do vysílání za úplatu či obdobnou protihodnotu. Rada
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 18. října 2016 do 2. listopadu 2016: 1. ČESKÁ TELEVIZE/ČT1
– pořad Černé ovce, reportáž Cestovka, 17. 10. 2016 od 17:40 hod.; 2. ČESKÁ
TELEVIZE/ČT art a FTV Prima, spol. s r.o. /Prima – neobjektivní informování o cenách
Františka Filipovského za dabing 3. CET 21 spol. s r.o./NOVA – pořad Televizní noviny,
reportáž Dozorce obviněný ze zanedbání povinností, 4. 10. 2016, od 19:30 hod.; 4.
ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Události v regionech (Brno), reportáž Stávková pohotovost
záchranářů, 28. 7. 2016, od 18:00 hod.; 5. FTV Prima, spol. s r.o./Prima – pořad Krimi
zprávy, reportáž o útoku psa na dítě; 6. ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – mediální štvanice na
prezidenta; 7. CET 21 spol. s r.o./NOVA – upoutávka na pořad Tvoje tvář má známý
hlas – neetická formulace, 16. 10. 2016; 8. FTV Prima, spol. s r.o. /Prima – pořad
Zprávy FTV Prima, reportáž Pozor na podvodné katalogy, 21. 9. 2016 od 18:55 hod.; 9.
ČESKÁ TELEVIZE/ČT :D – pořad Mickeyho klubík – nevhodný výraz; 10. FTV Prima,
spol. s r.o. /Prima – pořad Show Jana Krause, 26. 10. 2016 neodvysílání pořadu, 27.
10.
2016
neobjektivita
pořadu
(18
podání);
11.
nespecifikovaný
provozovatel/nespecifikovaný program – mediální štvanice na prezidenta; 12. ČESKÁ
TELEVIZE/ČT24 – vysílání týkající se oslav svátku 28. října na Staroměstském
náměstí; 13. Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – teleshoppingový blok
Klenot TV; 14. FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL – reklama na hru Pie Face; 15. FTV
Prima, spol. s r.o./Prima COOL – upoutávka na pořad Živí mrtví; 16. ČESKÁ
TELEVIZE/ČT1 – pořad Kosmo – vulgarismy, 30. 10. 2016, od 21:30; 17. Digiaréna –
vulgarismy; 18. ŠLÁGR TV, spol. s r.o./ŠLÁGR TV reklama na mast na klouby
Capsicolle, přerušení teleshoppingu reklamním blokem; 19. LINARXUS Czech s.r.o. /
Film+; DONEAL, s.r.o. / JOJ Cinema; AMC Networks Central Europe s.r.o. / AMC
CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE.
- 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.), na základě
ustanovení § 60 odst. 1 písm. t) zákona č. 231/2001 Sb. a § 67 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 8. listopadu 2016 toto rozhodnutí: Rada dle
ustanovení § 60 odst. 1 písm. t) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá provozovateli ITV
SOLUTIONS SERVICES s.r.o., IČ 24217671, se sídlem náměstí Přátelství 1518/3, 102
00 Praha 10, pokutu ve výši 10 000,- Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady neposkytl informace
o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto informace neposkytl ani v
dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného upozornění na porušení
zákona. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na
účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol
2016335. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální
částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6
odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České
národní banky, variabilní symbol 2016335. Náhrada nákladů řízení 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 platných
předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), podle § 8a odst. 2 písm. b) a podle § 8a odst.
6 písm. c) téhož zákona a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v
platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 8. listopadu 2016 toto
rozhodnutí: Rada dle ustanovení § 8a odst. 2 písm. b) a podle § 8a odst. 6 písm. c)
zákona č. 40/1995 Sb., ukládá zadavateli reklamy, společností UNILEVER ČR, spol. s
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r.o., IČ: 18627781, se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00 Praha 8, pokutu
ve výši 100 000,- Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb.,
kterého se dopustil zadáním reklamy Flora - GOLD jemná máslová příchuť, premiéra
odvysílání dne 1. 9. 2015 v 7:40:58 hodin na programu Prima, která je nekalou
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b)
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v reklamě jsou voleny
postupy a sdělení, která mohou spotřebitele uvést v omyl o povaze složení výrobku
Flora, konkrétně grafickým zpracováním a verbálním vyjádřením, dle kterého může
spotřebitel učinit své rozhodnutí pod dojmem, že produkt je vyroben výlučně ze
slunečnicového, lněného a řepkového oleje.
- 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 § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 8. listopadu 2016 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se zadavatelem
obchodního sdělení, společností UNILEVER ČR, spol. s r.o., IČ: 18627781, se sídlem
Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00 Praha 8, vedené pro možné porušení § 5d
odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 1 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č.
1169/2011, ke kterému mělo dojít zadáním reklamy na produkt Flora - GOLD jemná
máslová příchuť, s premiérou odvysílání dne 1. 9. 2015 v 7:40:58 hodin na programu
Prima, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení
správního řízení.
- 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 § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
dne 8. listopadu 2016 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se zadavatelem
obchodního sdělení, společností UNILEVER ČR, spol. s r.o., IČ: 18627781, se sídlem
Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00 Praha 8, vedené pro možné porušení § 2
odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mělo dojít zadáním reklamy na
produkt Flora (s máslem) s premiérou odvysílání dne 17. 2. 2016 v 12:22:12 hod. na
programu Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení
správního řízení.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, na základě
jakých důvodů a případných odborných posouzení označil pořad Normálka, vysílaný
dne 15. srpna 2016 od 10:00 hodin na programu ČT :D (epizoda nazvaná Nemrtvá
podívaná), piktogramem vyjadřujícím vhodnost pořadu pro děti starší osmi let, ač
například systém labellingu Kijkwijzer klasifikuje druhou řadu daného seriálu (jejíž
součástí je dotyčná epizoda), jako potenciálně ohrožující pro děti do 12 let, a to z
důvodu zobrazovaného násilí.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání CET 21 spol. s
r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, z
jakých informačních zdrojů čerpala reportáž „Obvinění v kauze padělání obrazů za
miliony“, odvysílaná dne 28. července 2016 v rámci pořadu Odpolední Televizní noviny
od 17:00 hodin na programu Nova, a jak byly informace ověřovány, aby byla zajištěna
jejich věcná správnost a úplnost.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele vysílání Digital Broadcasting s.r.o., IČ 268
39 407, sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, ve věci upozornění na
porušení licenčních podmínek tím, že ve vysílání programu Rebel v odpolední části
vysílání dne 23. března 2016 od 12:00 do 18:00 hodin na programu Rebel neuvedl ve
vysílání lifestylové, názorové ani zajímavostní pořady a moderované tematické bloky, a
ve večerní části vysílání od 18:00 do 24:00 hod. scházely pořady se zajímavostmi a
informační servis.
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- Rada se seznámila s reakcí provozovatel AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne
13. 10. 2016 na upozornění Rady č.j. RRTV/3010/2016-LOJ na porušení ustanovení §
32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., jelikož ve vysílání české a maďarské
jazykové verze televizního programu Minimax neuvedl dne 19. srpna 2016 v průběhu
vysílání pořadů Popples (12) vysílaného od 17:05 hodin, Lenin ranč II (13) vysílaného
od 17:30 hodin, Máša a Medvěd (24, 25 a 26) vysílaných od 17:55, 18:05 a 18:15 hodin,
Super 4 (3 a 4) vysílaných od 18:25, resp. 18:40 hodin, Správná pětka – na stopě (19)
vysílaného od 18:55 hodin, Simsala Grimm II (26) vysílaného od 19:20 hodin, Maďarské
lidové pohádky (11) vysílaného od 19:50 hodin, Můj malý Pony: Přátelství je magické V
(24, 25 a 26) vysílaných od 20:25, 20:50 a 21:15 hodin, Čtyři a půl kamaráda (23)
vysílaného od 21:45 hodin, Zorro – The Chronicles (23) vysílaného od 22:15 hodin,
Maďarské lidové pohádky (8) vysílaného od 22:40 hodin, Popples (11) vysílaného od
22:50 hodin, Lenin ranč II (12) vysílaného od 23:15 hodin a Máša a Medvěd (21, 22)
vysílaných od 23:40, resp. 23:50 a dne 20. srpna 2016 v průběhu vysílání pořadů Máša
a Medvěd (23) vysílaného od 00:00 hodin, Super 4 (1 a 2) vysílaných od 00:10, resp.
00:25 hodin, Správná pětka – na stopě (18) vysílaného od 00:40 hodin, Simsala Grimm
II (25) vysílaného od 01:05 hodin, Maďarské lidové pohádky (10) vysílaného od 00:40
hodin, Simsala Grimm II (25) vysílaného od 01:05 hodin, Maďarské lidové pohádky (10)
vysílaného od 01:35 hodin, Super 4 (1) vysílaného od 01:45 hodin, Hádej, jak moc tě
mám rád (10) vysílaného od 02:00 hodin, Bambulín a Verunka (4) vysílaného od 02:12
hodin, Za vším hledej Růženku III (18) vysílaného od 02:20 hodin, Požárník Sam IX (3)
vysílaného od 02:33 hodin, Myšička Mia (10) vysílaného od 02:48 hodin, Franklin a
přátelé II (4) vysílaného od 03:13 hodin, Popples (10) vysílaného od 03:30 hodin, Hádej,
jak moc tě mám rád (11) vysílaného od 04:12 hodin, Bambulín a Verunka (5) vysílaného
od 04:12 hodin, Za vším hledej Růženku III (19) vysílaného od 04:20 hodin, Požárník
Sam IX (4) vysílaného od 04:33 hodin, Myšička Mia (11) vysílaného od 04:48 hodin,
Franklin a přátelé II (5) vysílaného od 05:03 hodin, Popples (11) vysílaného od 05:30
hodin, Hádej, jak moc tě mám rád (14) vysílaného od 06:00 hodin a Bambulín a
Berunka (8) vysílaného od 06:12 hodin označení televizního programu (logo).
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele TP Pohoda s. r. o., doručenou dne 13. 10.
2016, na upozornění č.j. RRTV/2877/2016-LOJ na porušení § 50 odst. 2 zákona č.
231/2001 Sb., podle něhož čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v
televizním vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut, tj. 720
sekund, kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu RELAX dne 29. května 2016 v
časovém úseku 23:00-24:00 hodin odvysílal 1016 sekund reklamy, a tím o 4 minuty a
56 sekund (tj. 296s) překročil přípustnou délku času, který může být v jedné hodině
vyhrazen reklamě a teleshoppingu.
- Rada se seznámila s přehledem vývoje evropského mediálního prostoru za třetí
čtvrtletí kalendářního roku 2016.
- Rada se seznámila se studií Evropské komise mapující, jak často a jakým způsobem
jsou děti vystavovány vlivu reklam na alkohol.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
- Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání TV DAKR
poskytovatele TV PRODUKCE DAKR, 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 poskytovatele TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., IČ 28696921, sídlem
Obchodní 41, Most, PSČ 434 01, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní povinnosti
plynoucí z ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým
způsobem umožňuje uživatelům služby TV DAKR, umístěné na internetové adrese
www.dakr-tv.cz, přístup ke svému identifikačnímu číslu. Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
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- Rada se seznámila s analýzou potenciálních audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání.
- 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 Magical roof
s.r.o., IČ 04899784, se sídlem v Praze, Pobřežní 297, PSČ 186 00, o podání vysvětlení,
z jakého důvodu Radě neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby na
vyžádání, umístěné na internetové adrese http://jojfamily.blesk.cz. Rada stanovila lhůtu
k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Aleš Kadlec, IČ: 114 82
907, bytem v Kuřimi, Nová 1057, PSČ 664 34, jakým způsobem plní povinnosti plynoucí
z § 6 odst. 1 písm. a, c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem umožňuje
příjemcům služby Webové stránky, umístěné na internetové adrese www.ikotva.cz,
přístup ke svému identifikačnímu číslu a dále k informaci o tom, že orgánem dohledu
nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Pavel Kalista, IČ 641 81
871 bytem Radinovy 39, 339 01 Klatovy, jakým způsobem plní povinnost plynoucí z § 6
odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem umožňuje
příjemcům služby FILMpro, umístěné na internetové adrese www.filmpro.cz, snadný,
přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada.

OSTATNÍ
- Rada schválila termíny zasedání RRTV v roce 2017.

V Praze dne 10. 11. 2016
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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