Tisková zpráva z 20. zasedání 2020, konaného dne 8. 12. 2020

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 20. zasedání
projednala 41 bodů programu. Vyhodnotila 30 stížností diváků a posluchačů, vydala šest
upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení čtyř řízení o přestupku. Rada na
svém 20. zasedání uložila tři pokuty.
Provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o. pokutu ve výši 500 000,- Kč pro
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu A préda
(Nebezpečná kořist) dne 28. března 2020 v úseku 15:40:21-17:35:14 hodin na programu
Film Mania (Maďarsko) se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin
do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní
vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený film, který byl odvysílán v úseku, kdy
mohou být u obrazovky děti i bez přímého dohledu rodičů, obsahoval výrazně realistické
a emotivně působící násilné scény. Nejvýraznějšími případy byla scéna zákeřného
napadení muže zezadu s použitím šroubováku zabodnutého do ucha, dále scéna výrazně
krvavé rvačky přesily tří mužů proti jednomu, který se bránil mimo jiné vytržením kusu
masa zuby z krku jednoho z útočníků a několikanásobným naražením hlavy dalšího
útočníka na zeď, a pak smýkáním jeho hlavy velkou silou po drsné zdi, takže za ní
zůstávala široká krvavá šmouha, dále scéna nečekaného zavraždění starce deviantním
sériovým vrahem zabodnutím zahradnických nůžek do břicha a scéna vraždy dívky
deviantním sériovým vrahem zpracovaná sice s potlačenou vizuální explicitností, ale silně
emotivním způsobem. V násilných scénách bylo patrné silné fyzické i psychické utrpení
postav, tyto scény vyvolávaly pocity stísněnosti, nejistoty a strachu, byly zpracovány
výrazně sugestivně, a především u menších dětí mohly vyvolat psychický otřes a
následné trvalejší stavy úzkosti. Scény zobrazovaly situace, jež mohou mít u dětských
diváků potenciál snižovat citlivost k projevům násilí. Pořad tak mohl ohrozit zejména
psychický vývoj dětí a mladistvých.
Zadavateli reklamy AURES Holdings a.s. pokutu ve výši 100 000,- Kč pro porušení
ustanovení § 2c písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil zadáním reklamního
spotu s motivem AAA AUTO, odvysílaného dne 12. března 2020 v čase 12:24:27 hodin
na programu NOVA. Součástí uvedeného spotu jsou záběry dětí, které nejsou na zadních
sedadlech připoutané, v některých záběrech mají dokonce horní částí těla vně
motorového vozidla / vyklánějí se z okénka, přičemž je evidentní, že se takto děje během
jízdy na frekventovaných pozemních komunikacích v rámci běžného provozu. Jelikož jsou
malé děti opakovaně zobrazovány nepřipoutané bezpečnostními pásy, neusazené v
zádržných systémech - dětských autosedačkách během jízdy, reklama zcela nevhodným
- návodným a schvalujícím - způsobem ukazuje osoby mladší 18 let v nebezpečné situaci.
Provozovateli MWE Networks International s.r.o. pokutu ve výši 10 000,- Kč pro porušení
§ 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na
písemnou výzvu Rady nepředložil údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl včetně
identifikace těchto děl a jejich výrobců, údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl
vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, popřípadě
doklady, které prokazují, že vynaložil nejméně 10 % svého programového rozpočtu na
výrobu nebo nákup evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace
výrobců těchto děl, seznamy vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci,
od jejichž výroby neuplynulo více než 5 let, a údaje o počtu a délce odvysílaných českých
děl, a to vše za rok 2019 k televiznímu programu POWER TV.
Rada udělila dvě licence k provozování vysílání, a to jednu licenci společnosti PRAHA TV
s.r.o. k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu Hlas Prahy a
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jednu licenci společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., k provozování
televizního vysílání programu TeenNick šířeného prostřednictvím družice.
Na 20. zasedání proběhla dvě veřejná slyšení v řízeních o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických Blansko město 2
101,6 MHz / 50 W, Děčín Letná 96,7 MHz / 100 W, Ústí nad Orlicí 3 101,3 MHz / 50 W, a
Pelhřimov 88,3 MHz / 100 W a se souborem technických parametrů Vsetín 2 106,7 MHz
/ 100 W.
Rada zaevidovala jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 147 zapsaných poskytovatelů těchto
služeb).
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti PRAHA TV s.r.o., IČ: 258 30 937, se sídlem Vinohradská 1597/174, PSČ
130 00 Praha, licenci k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání
programu Hlas Prahy, šířeného prostřednictvím vysílačů. Licence se uděluje na dobu
určitou, a to na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických Blansko město 2 101,6
MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 39 09 / 49 22 01; Děčín Letná 96,7 MHz / 100 W,
souřadnice WGS 84: 14 10 53 / 50 46 40; Ústí nad Orlicí 3 101,3 MHz / 50 W, souřadnice
WGS 84: 16 24 25 / 49 58 20; Pelhřimov 88,3 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 22
33 / 49 25 46 projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované
účastníkem licenčního řízení.
- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Vsetín 2
106,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 18 00 00 / 49 19 40 projednala se žadatelem
otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů se soubory technických parametrů Líbeznice 1260 kHz / 10 kW souřadnice
WGS84: 14 28 54 / 50 11 08 a Hradec Králové 792 kHz / 10 kW souřadnice WGS84: 15
44 42 / 50 13 54 se lhůtou pro doručení žádostí do 13. ledna 2021.
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů se souborem technických parametrů Klatovy 92,4 MHz / 100 W, souřadnice
WGS 84: 13 17 40 / 49 23 42, se lhůtou pro doručení žádostí do 13. ledna 2021.
- Rada se seznámila se srovnávací analýzou programu HEY Radio na vybraných
souborech technických parametrů Praha 101.6 MHz, Karlovy Vary 95.1 MHz a Zlín 105.8
MHz, provozovatele JOE Media, s.r.o. ze dne 13. 11. 2020, v časech od 07:00 do 08:00
hodin, od 13:00 do 14:00 hodin a od 18:00 do 19:00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Dragon; Karlovy Vary 99,7 MHz) dne
26. listopadu 2020, RADIO BONTON a.s. (program Rádio Bonton; Česká Lípa 96,9 MHz)
dne 26. listopadu 2020, Rádio Pálava s.r.o. (program RÁDIO JIH; Brno-Kohoutovice
105,1 MHz) dne 26. listopadu 2020, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program
SIGNÁL RÁDIO; Liberec město 94,1 MHz) dne 26. listopadu 2020, MAX LOYD, s.r.o.
(program DANCE RADIO; Praha-Jinonice 102,9 MHz) dne 26. listopadu 2020 a JUKE
BOX, spol. s r.o. (program RADIO ČAS-FM; Olomouc 101,3 MHz) dne 26. listopadu 2020.
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- 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 MEDIA CLUB, s.r.o., IČ: 29413982, se sídlem Vinohradská
3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední
pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy, který zakazuje reklamu, která je nekalou obchodní praktikou, podle zvláštního
právního předpisu (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), neboť je způsobilá
podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo který je
jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě, kterého se mohl dopustit
zadáním reklamy, která byla odvysílána dne 23. září 2020 v čase 09:45:03 hod na
programu RÁDIO IMPULS (Praha 96,6 MHz) provozovatele LONDA spol. s r.o.
- Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání
krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV
vysílače.
- Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/15279/2020-vra ohledně nevhodnosti
přítomnosti Ivana Hoffmana v některých epizodách pořadu Jak to vidí... na programu ČRo
Dvojka.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech
s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25
zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: TeenNick; základní
programová specifikace: Dětský televizní program zaměřený na americkou produkci;
výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Albánie,
Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Estonsko, Francie,
Chorvatsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Severní
Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko; hlavní jazyk vysílání: maďarština;
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 25. listopadu 2020, č.j.:
RRTV/15669/2020-vra, ve znění upřesnění žádosti ze dne 30. listopadu 2020, č.j.:
RRTV/15796/2020-vra.
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je
televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Bulharsko, Estonsko, Francii,
Chorvatsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko a
Španělsko o udělení licence společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o.,
IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, k televiznímu
vysílání programu TeenNick, šířeného prostřednictvím družice se základní programovou
specifikací: Dětský televizní program zaměřený na americkou produkci.
- Rada udělila provozovateli Meridi s.r.o., IČ 281 47 324, se sídlem Senovážné nám.
248/2, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, souhlas podle § 21 odst. 1 písm.
a), b), d), e) a § 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci, č.j. FIA/1254/2014, spis. zn.: 2014/167/FIA/Mer, ze dne 1. dubna 2014,
k provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů, a to změnou 1) označení (názvu) programu na JČ 2; licenčních
podmínek (dalších programových podmínek), a to změně délky vysílací smyčky na 30 až
480 minut; územního rozsahu vysílání podle § 2 odst. 1 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb.,
rozšířením o Dačicko a Jindřichohradecko ve shodě se stanoviskem Českého
telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-54 097/2020-613 ze dne 19. listopadu 2020; 2) vkladu
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společníků, výše jejich obchodních podílů a seznamu společníků včetně převodu podílu
na třetí osobu; v rozsahu dle žádosti doručené 27. října 2020, č.j. RRTV/14567/2020-vra,
ve znění podání ze dne ve znění podání ze dne 12. listopadu 2020, č.j.
RRTV/15183/2020-vra.
- Rada udělila provozovateli KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 15043355, se sídlem
Plynárenská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona
č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. Ru/80/02/1082
ze dne19. března 2002, a to změnou územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek
spočívající 1) v rozšíření vysílání o nové lokální verze programu: Informační kanál Mladé
Buky a Infokanál Kořenov; 2) ve změně délky smyčky textového zpravodajství programu
Info-kanál Chuchelna; v rozsahu dle žádosti ze dne 12. listopadu 2020, č.j.
RRTV/15157/2020-vra.
- Rada udělila provozovateli PK 62, a.s., IČO: 26211416, se sídlem Bohdalecká 1420/6,
Michle, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o udělení
licence k provozování televizního vysílání dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001
Sb. spočívající v převodu obchodního podílu stávajícího společníka společnosti IMAR
s.r.o., IČ: 48589560, se sídlem Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, ve výši
10.000 Kč (1 %) na nového společníka eCREDIT s.r.o., IČ: 28241398, se sídlem
Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10.
- Rada prodloužila společnosti Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, se sídlem:
Záhřebská 156/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, podle ustanovení § 39 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., lhůtu k odstranění nedostatků žádosti o udělení licence k provozování
televizního vysílání programu Retro Music Television šířenému prostřednictvím
kabelových systémů doručené dne 9. října 2020 pod č.j.RRTV14116/2020-vra, na
základě žádosti doručené dne 19. listopadu 2020 pod č.j. RRTV/15432/2020-vra, a to do
10. prosince 2020.
- Rada prodloužila společnosti Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, se sídlem:
Záhřebská 156/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, podle ustanovení § 39 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., lhůtu k odstranění nedostatků žádosti o udělení licence k provozování
celoplošného zemského digitálního televizního vysílání programu Retro Music Television
šířenému prostřednictvím vysílačů doručené dne 9. října 2020 pod č.j .RRTV/14117/2020vra, na základě žádosti doručené dne 19. listopadu 2020 pod č.j. RRTV/15431/2020-vra,
a to do 10. prosince 2020.
- Rada prodloužila společnosti Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, se sídlem:
Záhřebská 156/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, podle ustanovení § 39 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., lhůtu k odstranění nedostatků žádosti o udělení licence k provozování
televizního vysílání programu Retro Music Television šířenému prostřednictvím družice
doručené dne 9. října 2020 pod č.j.RRTV14118/2020-vra, na základě žádosti doručené
dne 19. listopadu 2020 pod č.j. RRTV/15430/2020-vra, a to do 10. prosince 2020.
- Rada uložila účastníkovi řízení provozovateli MWE Networks International s.r.o., IČ
073 34 800, se sídlem Krakovská 1392/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, podle ustanovení
§ 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., povinnost uhradit náhradu nákladů řízení, spis. zn.:
RRTV/2020/499/zem, o odnětí licence, č.j. RRTV/14214/2018-zem ze dne 17. července
2018, k provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání programu
POWER TV šířeného prostřednictvím vysílačů, podle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb., které vyvolal účastník porušením své právní povinnosti, a to paušální
částkou, která podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., činí 1 000,- Kč.
Tuto částku je účastník povinen uhradit do pěti pracovních dnů od doručení tohoto
rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, variabilní symbol 20200499.
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů,
Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2,
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Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k
registraci sp. zn. RRTV/2019/395/smu, č.j. RRTV/8190/2019-smu ze dne 25. června
2019, spočívající v rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní programy TV
1000 Russkoje Kino, Love Nature HD a ukončení vysílání českých rozhlasových
programů rádio HELAX, RADIO RUBI; dále v rozsahu dalších informací, doručených v
podání dne 25. listopadu 2020 pod č.j. RRTV/15583/2020-vra.
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem: náměstí Junkových
2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce
k registraci sp. zn. RRTV/2019/419/smu, č.j. RRTV/8188/2019-smu ze dne 25. června
2019, spočívající v rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní programy TV
1000 Russkoje Kino, Love Nature HD a ukončení vysílání českých rozhlasových
programů rádio HELAX, RADIO RUBI; dále v rozsahu dalších informací, doručených v
podání dne 25. listopadu 2020 pod č.j. RRTV/15583/2020-vra.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Kanál Naživo s.r.o., IČ 080 51 712, se
sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, o zahájení vysílání celoplošného
zemského digitálního televizního vysílání programu Naživo šířeného prostřednictvím
vysílačů dle licence č.j. RRTV/15344/2020-rap, spis. zn.: RRTV/2020/837/rap ze dne
18. listopadu 2020, v rozsahu podání doručeného dne 20. listopadu 2020 pod č.j.
RRTV/15452/2020-vra.
- Rada v rámci řízení o přestupku vedeném pod sp. zn. RRTV/2020/805/rud provedla
důkaz zhlédnutím pořadu Reportéři ČT, respektive reportáže Pravda podle Okamury,
odvysílaného dne 31. srpna 2020 od 21:25 hodin na programu ČT1.
- Rada v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. RRTV/2017/568/rud provedla
důkaz zhlédnutím záznamu teleshoppingového bloku Klenot TV vysílaného dne
30. března 2017 od 11:07 hodin na programu Televize Barrandov, kde probíhala
prezentace „Kolekce Svaté Margarety“.
- Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2017/745/rud provedla důkaz
zhlédnutím záznamu teleshoppingového bloku Klenot TV odvysílaného dne 24. května
2017 v čase od 10:55 hodin na programu Televize Barrandov, kde probíhala prezentace
šperků z kolekcí „Kočičí oko“ a „Měsíční kámen“.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými od 16. listopadu do 27. listopadu 2020: Chybějící titulky pro neslyšící v
satelitním vysílání společnosti Telly; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Polopatě, 8. 11. 2020 od
8:50 hod.; Nova s.r.o. / NOVA - Televizní noviny, drastické záběry zvířat, 9. 11. 2020 od
19:30 hod. a 12. 11. 2020 od 19:30 hod.; AMC Networks Central Europe s.r.o. / AMC
CHANNEL HUNGARY - Dracula 2000, 29. 9. 2020 od 19:05 hod.; ČESKÁ TELEVIZE /
ČT1 - Pražské orgie, 15. 11. 2020 od 20:10 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT:D - Ať žijí rytíři
(Tvrz v zajetí), 14. 11. 2020 od 11:15 hod.; XTV s.r.o. / XTV (www.xtv.cz) - X Talk; Vysílání
ČT24 v souvislosti s prezidentskou volbou v USA v roce 2020; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1
- Kalendárium, 22. 11. 2020 od 9:55 hod.; Hlasitost reklam na dětských programech (Nick
Jr.); Vánoční reklamy zobrazující pouze děti a matku; Reklamy zobrazující osoby jiné než
bílé barvy pleti; Vánoční reklama společnosti T-Mobile; Obecná stížnost na hlasitost
reklamního obsahu; Obecná stížnost na délku reklamních sdělení a na jejich podobu; FTV
Prima spol. s r.o. / Prima - Fachmani (7), 15. 11. 2020 od 9:50 hod.; FTV Prima, spol. s
r.o. / CNN Prima News - HLAVNÍ ZPRÁVY, reportáž o nenošení roušek politickými
představiteli, 18. 11. 2020 od 18:55 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Otázky Václava
Moravce, 2. část, 15. 11. 2020 od 13:05 hod.; ČESKÁ TELEVIZE - obecný podnět k
nezávislosti; ČESKÁ TELEVIZE - neplnění nestrannosti, příspěvek na Twitteru; ČESKÁ
TELEVIZE / ČT Sport - Česko-Izrael, velikost a množství sponzorských upoutávek,
15. 11. 2020 od 20:25 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA - Odpolední televizní noviny, odkaz
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na TN.cz, 13. 11. 2020 od 17:00 hod.; Obecná stížnost na vysílání záběrů s odběry vzorků
na COVID-19; Vyjádření k současnému mediálnímu „honu“ na členy Rady ČT;
Informování o demonstraci ze dne 18. 10. 2020 na Staroměstském náměstí v Praze ve
zpravodajství a publicistice programů ČT1, NOVA a Prima.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) 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 poskytovatele
satelitního vysílání Telly s.r.o., IČ 04668529, sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město,
Praha 1, PSČ 110 00, o podání vysvětlení k šíření titulků pro osoby se sluchovým
postižením prostřednictvím satelitního vysílání, resp. o vyjádření, zda důsledně šíří titulky
pro osoby se sluchovým postižením prostřednictvím satelitního vysílání u všech
televizních programů, které tuto službu divákům poskytují. 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 ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4,
PSČ 14700, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že dne 8. listopadu 2020 od 8:50 hod. na programu ČT1 odvysílal pořad
Polopatě, který obsahoval umístěné produkty, avšak pořad nebyl na začátku označen
jako pořad obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným způsobem
uvedeni v omyl o povaze tohoto pořadu. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne
doručení upozornění.
- 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 AMC Networks Central Europe s.r.o.,
IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, 18600, Praha 8, (dále „obviněný“), řízení o
přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., neboť se odvysíláním snímku Dracula 2000 dne 29. září 2020 od 19:05 hodin na
programu AMC CHANNEL HUNGARY mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v
době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený snímek, který
byl odvysílaný v čase, kdy mohou být u obrazovky děti i bez přímého dohledu rodičů,
obsahoval řadu násilných scén. Explicitně zde byla zobrazena mrtvá, často výrazně
zakrvácená či jinak zohavená těla a objevovaly se zde děsivé scény, jež mohly vyvolávat
silné pocity strachu (obzvláště scény stírající rozdíl mezi realitou a snem, které byly
doprovázené dramatickou hudbou, blikáním obrazovky a momenty vzbuzujícími úlek).
Především u menších dětí pak tyto záběry mohly vyvolat traumatickou reakci v podobě
trvalejších stavů úzkosti, nočních můr apod. Scény zobrazovaly situace, jež mají u
dětských diváků potenciál snižovat citlivost k projevům násilí. Pořad tak mohl ohrozit
zejména psychický vývoj dětí a mladistvých.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Nova 2
provozovatele TV Nova s.r.o. ze dne 9. listopadu 2020, časového úseku 12.00 - 24.00
hodin.
- Rada se seznámila s monitoringem obsahu pořadů informujících o výsledcích losování
číselných loterií společnosti SAZKA a.s. na programu ČT1 v červnu 2020.
- 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
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provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70,
na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním pořadu Losování SAZKAmobil šance dne 1. června 2020 od 20:05 hodin na
programu ČT1, který byl skrytým obchodním sdělením, neboť obsahoval slovní a
obrazovou prezentaci loterie SAZKAmobil šance, jejíž provozování je provozováním
služby, a ochranné známky, která ji označuje, s rysy záměrného sledování reklamního
cíle, spočívajícího zejména v prezentaci do značné míry úplné nabídky divákům na
uzavření sázky v číselné loterii SAZKAmobil šance v příštím tahu, tedy na koupi služby,
a v masivní prezentaci ochranné známky, jež označuje tuto loterii, a to se schopností
uvést veřejnost v omyl o povaze této prezentace. To, že daná prezentace byla záměrná,
vyplývá, pokud jde o nabídku na uzavření sázky, zejména z její značné úplnosti, a pokud
jde o prezentaci ochranné známky, z její vizuální výraznosti a ze značného časového
rozsahu prezentace v průběhu pořadu, v obou případech uplatněných neorganicky
vzhledem k deklarovanému nereklamnímu žánru pořadu, který formálně nebyl vysílán
jako obchodní sdělení. To, že daná prezentace měla schopnost uvést veřejnost v omyl o
povaze této prezentace, vyplývá zejména z toho, že sdělení jako celek bylo prezentováno
jako pořad, bylo inzerováno v přehledech programu jako pořad, bylo vysíláno na
programu, kde je vysílání reklamy či teleshoppingu zakázáno, a divák tam taková sdělení
nepředpokládá, bylo vysíláno s copyrightem České televize v závěrečné znělce, jak je to
obvyklé u pořadů vytvořených Českou televizí s uplatněním redakční kontroly. Divák byl
těmito faktory uveden v omyl o tom, jaký komunikační cíl pořad plní, tedy že plní reklamní
cíl. To, že daná prezentace uváděla veřejnost v omyl o povaze této prezentace, vyplývá
dále z toho, že ochranná známka SAZKAmobil šance byla zakomponována do pořadu
jako součást redakčního obsahu programu a bezpříznaková vizuální informace, jako
součást designu studia nereklamního pořadu České televize, což diváky uvádělo v omyl
o povaze této prezentace. Rada stanovila lhůtu k nápravě 60 dní ode dne 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 Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70,
na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním pořadu Losování Mimořádné Sportky a Šance dne 12. června 2020 od 20:05
hodin na programu ČT1, který byl skrytým obchodním sdělením, neboť obsahoval slovní
a obrazovou prezentaci loterie Mimořádná Sportka, respektive Sportka, a doplňkové
loterie Šance, jejichž provozování je provozováním služby, a ochranné známky, která
označuje loterii Sportka, s rysy záměrného sledování reklamního cíle, spočívajícího
zejména v prezentaci zřetelné nabídky divákům na uzavření sázky v číselné loterii
Sportka v příštím tahu, tedy na koupi služby, a ve výrazné prezentaci ochranné známky,
jež označuje tuto loterii, a to se schopností uvést veřejnost v omyl o povaze této
prezentace. To, že daná prezentace byla záměrná, vyplývá, pokud jde o nabídku na
uzavření sázky, zejména z její zřetelnosti a z připojení k prezentaci výsledků losování
Mimořádné Sportky 12. června 2020, které bylo vlastním tématem pořadu, a pokud jde o
prezentaci ochranné známky, z její vizuální výraznosti v pořadu a uplatnění neorganicky
vzhledem k deklarovanému nereklamnímu žánru pořadu, který formálně nebyl vysílán
jako obchodní sdělení. To, že daná prezentace měla schopnost uvést veřejnost v omyl o
povaze této prezentace, vyplývá zejména z toho, že sdělení jako celek bylo prezentováno
jako pořad, bylo inzerováno v přehledech programu jako pořad, bylo vysíláno na
programu, kde je vysílání reklamy či teleshoppingu zakázáno, a divák tam taková sdělení
nepředpokládá, bylo vysíláno s copyrightem České televize v závěrečné znělce, jak je to
obvyklé u pořadů vytvořených Českou televizí s uplatněním redakční kontroly. Divák byl
těmito faktory uveden v omyl o tom, jaký komunikační cíl pořad plní, tedy že plní reklamní
cíl. To, že daná prezentace měla schopnost uvést veřejnost v omyl o povaze této
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prezentace, vyplývá dále z toho, že ochranná známka „sazka sportka“ byla
zakomponována do pořadu jako součást redakčního obsahu programu a bezpříznaková
vizuální informace, jako součást designu studia nereklamního pořadu České televize, což
diváky uvádělo v omyl o povaze této prezentace. Rada stanovila lhůtu k nápravě 60 dní
ode dne doručení upozornění.
- Rada coby ústřední správní úřad 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, 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 vysílání Česká
televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, (dále „obviněný“), řízení
o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Výsledky losování Šťastných 10 dne
29. června 2020 v úseku 22:15:34-22:16:34 hodin na programu ČT1, který, ač byl
pořadem o večerním losování loterie Šťastných deset dne 29. června 2020, obsahoval
titulek „Výsledky poledního slosování Šťastných 10 si můžete zkontrolovat na
www.sazka.cz, teletextu str. 782 nebo v SAZKA mobilní aplikaci.“, který vybízí diváky k
návštěvě internetové stránky obsahující ve skutečnosti kompletní informace o všech
hazardních hrách provozovaných společností SAZKA a. s. i vstup do interaktivního
rozhraní pro sázení v těchto hazardních hrách on-line, tedy pro nákup služeb, a k použití
mobilní aplikace, která je mobilním aplikačním rozhraním pro kurzové sázení Sazkabet,
tedy pro nákup služby. Tím byl sledován reklamní cíl ve prospěch služeb, jejichž nákup
zprostředkuje rozhraní v rámci uvedené internetové adresy a mobilní aplikace. Zařazení
tohoto sdělení, které nemělo věcnou souvislost s tématem pořadu, tedy s informováním
o výsledku losování loterie Šťastných 10, a výraznost prezentace ochranné známky
„šťastných 10“ (č. zápisu 334919), která je známkou označující službu číselné loterie, v
pořadu nad rámec nezbytnosti z informačního hlediska v rámci tématu pořadu, svědčí o
tom, že pořad sledoval záměrně reklamní cíl. Skutečnost, že pořad nebyl odvysílán jako
obchodní sdělení, že jeho celkové sdělení mělo formu pořadu, že byl inzerován v
přehledech programu jako pořad, že byl vysílán na programu, kde je vysílání reklamy či
teleshoppingu zakázáno, a divák tam taková sdělení nepředpokládá, že byl vysílán s
copyrightem České televize v závěrečné znělce, jak je to obvyklé u pořadů, které patří do
redakčního obsahu vysílání vznikajícího pod redakční kontrolou provozovatele vysílání,
mohla uvádět diváka v omyl o tom, jaký komunikační cíl pořad plní, tedy že plní reklamní
cíl. Rovněž zakomponování ochranné známky „šťastných 10“ do pořadu, jako by šlo o
součást redakčního obsahu programu a bezpříznaková vizuální informace, jako součást
designu informativního pořadu České televize, mohlo uvádět diváka v omyl o povaze této
prezentace, která ve skutečnosti plnila reklamní cíl. Tím se provozovatel mohl dopustit
porušení zákonné povinnosti, podle které provozovatelé vysílání nesmějí zařazovat do
vysílání skrytá obchodní sdělení.
- Rada coby ústřední správní úřad 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, 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 vysílání Česká
televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, (dále „obviněný“), řízení
o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Losování Sportky a Šance dne
28. června 2020 od 20:05 hodin na programu ČT1, který, ač byl pořadem o výsledcích
losování loterií Sportka a Šance, obsahoval verbální sdělení „Pokud ještě nemáte Sazka
kartu, tak se určitě informujte u našich prodejců, protože právě díky této kartě můžete
vyhrát zajímavé finanční i věcné výhry.“, které vybízí diváky k získání Sazka karty, které
bylo sdělením na podporu podnikatelské činnosti společnosti SAZKA a. s., poskytovatele
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služeb ve formě loterií, neboť držitel Sazka karty podáním sázky na Sazka terminálu
získává bonus účasti v soutěži o ceny Kolo štěstí, kterým je motivován k nákupu služby k podání sázky do loterie. Tím byl sledován reklamní cíl ve prospěch služeb, jejichž nákup
se Sazka kartou je bonifikován. Zařazení tohoto sdělení mimo téma pořadu, tedy mimo
rámec informování o výsledku losování loterií Sportka a Šance, svědčí o tom, že plnilo
záměrně reklamní cíl. Skutečnost, že pořad nebyl odvysílán jako obchodní sdělení, že
jeho celkové sdělení mělo formu pořadu, že byl inzerován v přehledech programu jako
pořad, že byl vysílán na programu, kde je vysílání reklamy či teleshoppingu zakázáno, a
divák tam taková sdělení nepředpokládá, že byl vysílán s copyrightem České televize v
závěrečné znělce, jak je to obvyklé u pořadů, které patří do redakčního obsahu vysílání
vznikajícího pod redakční kontrolou provozovatele vysílání, mohla uvádět diváka v omyl
o tom, jaký komunikační cíl pořad plní, tedy že plní reklamní cíl. Tím se provozovatel mohl
dopustit porušení zákonné povinnosti, podle které provozovatelé vysílání nesmějí
zařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení.
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc srpen 2020.
- 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 Stanice O, a.s., IČ 26509911, sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov,
150 00 Praha 5, na porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že dne 2. srpna 2020 v čase 19:00:32 hodin na programu Óčko odvysílal
obchodní sdělení / oznámení sponzora pořadu s motivem SHISHA ORIGINAL, který
propagoval vodní dýmky (text SHISHA ORIGINAL HANDMADE WATED PIPES), čímž
porušil povinnost nezařazovat do vysílání obchodní sdělení týkající se cigaret, jiných
tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich. Rada
stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm.
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále
jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016
Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla
zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností SHISHA ORIGINAL s.r.o., IČ:
05223041, se sídlem Plotní 332/73, Komárov, 602 00 Brno, (dále „obviněný“), řízení o
přestupku z moci úřední pro možné porušení § 3 odst. 1. zákona č. 40/1995 Sb., kterého
se mohl dopustit zadáním oznámení sponzora pořadu s motivem SHISHA ORIGINAL,
odvysílaného dne 2. srpna 2020 v čase 19:00:32 hodin na programu Óčko, neboť toto
obchodní sdělení propagovalo vodní dýmky (text SHISHA ORIGINAL HANDMADE
WATER PIPES), ačkoli reklama na tabákové výrobky a rovněž sponzorování, jehož
účelem nebo přímým či nepřímým účinkem je reklama na tabákové výrobky, jsou
zákonem zakázány.
- 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 Stanice O, a.s., IČ 26509911, sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov,
150 00 Praha 5, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že dne 6. srpna 2020 v čase 20:15:58 hodin na programu Óčko
a dne 21. srpna 2020 v čase 11:28:14 hodin na programu Óčko STAR odvysílal upoutávku
na pořad Pozitivní vibrace (mutace 1 a mutace 2) a bezprostředně po ní pak oznámení
sponzora pořadu s motivem „Růžový slon“ (obchodní sdělení tak propaguje eshop s
erotickými výrobky; komentář „Pozitivní vibrace vám přináší ešop růžový slon. Váš
průvodce světem sexu. Vé vé vé růžový slon cé zet.“), čímž porušil povinnost zajistit, aby
obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých
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přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do
vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode
dne doručení tohoto upozornění.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 3 písm. d) a § 60
odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném
podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen
„zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla takto: Obviněný provozovatel AMC
Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, 18600, Praha 8, se
uznává vinným v souladu s § 60 odst. 3 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení
§ 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu A préda
(Nebezpečná kořist) dne 28. března 2020 v úseku 15:40:21-17:35:14 hodin na programu
Film Mania (Maďarsko) se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin
do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní
vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený film, který byl odvysílán v úseku, kdy
mohou být u obrazovky děti i bez přímého dohledu rodičů, obsahoval výrazně realistické
a emotivně působící násilné scény. Nejvýraznějšími případy byla scéna zákeřného
napadení muže zezadu s použitím šroubováku zabodnutého do ucha, dále scéna výrazně
krvavé rvačky přesily tří mužů proti jednomu, který se bránil mimo jiné vytržením kusu
masa zuby z krku jednoho z útočníků a několikanásobným naražením hlavy dalšího
útočníka na zeď, a pak smýkáním jeho hlavy velkou silou po drsné zdi, takže za ní
zůstávala široká krvavá šmouha, dále scéna nečekaného zavraždění starce deviantním
sériovým vrahem zabodnutím zahradnických nůžek do břicha a scéna vraždy dívky
deviantním sériovým vrahem zpracovaná sice s potlačenou vizuální explicitností, ale silně
emotivním způsobem. V násilných scénách bylo patrné silné fyzické i psychické utrpení
postav, tyto scény vyvolávaly pocity stísněnosti, nejistoty a strachu, byly zpracovány
výrazně sugestivně, a především u menších dětí mohly vyvolat psychický otřes a
následné trvalejší stavy úzkosti. Scény zobrazovaly situace, jež mohou mít u dětských
diváků potenciál snižovat citlivost k projevům násilí. Pořad tak mohl ohrozit zejména
psychický vývoj dětí a mladistvých. Za přestupek se obviněnému v souladu s
ustanovením § 60 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá pokuta ve výši
500 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí
na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2020599. 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 2020599, úhrada 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 platných
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle ustanovení § 8a odst. 2 písm. d) a
ustanovení § 8a odst. 6 písm. b) 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 8. prosince 2020
takto: I. Obviněná společnost AURES Holdings a.s., IČ 01759299, se sídlem Dopraváků
874/15, Čimice, 184 00 Praha 8, jakožto zadavatel obchodního sdělení, se uznává vinnou
v souladu s ustanovením § 8a odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., pro porušení
ustanovení § 2c písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamního
spotu s motivem AAA AUTO, odvysílaného dne 12. března 2020 v čase 12:24:27 hodin
na programu NOVA. Součástí uvedeného spotu jsou záběry dětí, které nejsou na zadních
sedadlech připoutané, v některých záběrech mají dokonce horní částí těla vně
motorového vozidla / vyklánějí se z okénka, přičemž je evidentní, že se takto děje během
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jízdy na frekventovaných pozemních komunikacích v rámci běžného provozu. Jelikož jsou
malé děti opakovaně zobrazovány nepřipoutané bezpečnostními pásy, neusazené v
zádržných systémech - dětských autosedačkách během jízdy, reklama zcela nevhodným
- návodným a schvalujícím - způsobem ukazuje osoby mladší 18 let v nebezpečné situaci.
II. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 8a odst. 6 písm. b) zákona
č. 40/1995 Sb., ukládá pokuta ve výši 100 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů
ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol
2020628. III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti
za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost
uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč na účet č. 3711- 19223001/0710,
variabilní symbol 2020628, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. m) a
§ 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku
vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále
jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla takto: Obviněný provozovatel MWE
Networks International s.r.o., IČ 07334800, sídlem Krakovská 1392, 110 00, Praha, se
uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. m) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení
§ 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na
písemnou výzvu Rady nepředložil údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl včetně
identifikace těchto děl a jejich výrobců, údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl
vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, popřípadě
doklady, které prokazují, že vynaložil nejméně 10 % svého programového rozpočtu na
výrobu nebo nákup evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace
výrobců těchto děl, seznamy vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci,
od jejichž výroby neuplynulo více než 5 let, a údaje o počtu a délce odvysílaných českých
děl, a to vše za rok 2019 k televiznímu programu POWER TV. Za přestupek se
obviněnému v souladu s ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 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 2020231. 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
2020231, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE,
IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na základě jakých
podkladů byl v reportáži „Zadržení v Bělorusku“, zařazené v rámci pořadu Události,
odvysílaného dne 24. září 2020 od 19:00 hod. na programech ČT1 a ČT24, prezident
Běloruska Alexandr Lukašenko označen jako „samozvaný prezident“, když moderátor
použil obrat „video zachytilo jednoho z odpůrců samozvaného prezidenta“.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události dne 24. září 2020 od 19:00
hodin na programu ČT1, že věc odkládá.
- Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 19. listopadu
2020, č.j. 3As 330/2020, kterým soud rozhodl o nepřiznání odkladného účinku kasační
stížnosti společnosti Telemedia Interactv Production Home Limited, sídlem Arch.
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Makarios III, 195 Neocleous House P.C. 3030. Limassol, Kypr, HE 144566, proti rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 1. října 2020, č.j. 10A 216/2017, kterým byla zamítnuta
žaloba této společnosti proti rozhodnutí Rady ze dne 10. října 2017, sp.zn.
RRTV/2017/467/rud, č.j. RRTV/14977/2017-rud, kterým jí byla uložena pokuta 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.
- Rada se seznámila se žádostí společnosti WHITE ELEPHANT s.r.o., IČO: 06245676,
se sídlem Lidická 2483, 390 03, Tábor 1, o schválení splátkového kalendáře pro úhradu
pokuty ve výši 100 000 Kč, která jí byla uložena rozhodnutím Rady ze dne 10. listopadu
2020, sp. zn. RRTV/2020/352/had, č.j. RRTV/15284/2020-had.
- Rada schválila žádost společnosti WHITE ELEPHANT s.r.o., IČO: 06245676, se
sídlem Lidická 2483, 390 03, Tábor 1, o splátkový kalendář pro úhradu pokuty ve výši
100 000,- Kč, která jí byla uložena rozhodnutím Rady ze dne 10. listopadu 2020, sp. zn.
RRTV/2020/352/had, č.j. RRTV/15284/2020-had, a to tak, že úhrada pokuty bude
provedena v měsíčních splátkách, každá ve výši 10 000 Kč, přičemž první splátka bude
uhrazena do 24. února 2021.
- Rada se seznámila s prací skupiny ERGA za kalendářní rok 2020.
- Rada se seznámila s průběhem konference "Assessing and labelling the nationality of
European audiovisual works" pořádané dne 15. října 2020 Evropskou audiovizuální
observatoří.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení
§ 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného
oznámení poskytovatele Dejitaru Souru s.r.o., ze dne 11. listopadu 2020, doručeného
Radě dne 12. listopadu 2020, toto potvrzení: Poskytovatel Dejitaru Souru s.r.o, se sídlem
Kurzova 2222/16, 155 00 Praha, IČ 09647678, byl dne 8. prosince 2020 zapsán do
Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu
ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na
vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání bude poskytována ode dne 15.
prosince 2020 pod názvem zakulturou.online, umístěná na internetové adrese
zakulturou.online.
- 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 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání XTV,
umístěné na internetové adrese www.xtv.cz, společnost XTV s.r.o., IČ 05007780, sídlem
Lidická 291/40, Praha 5, PSČ 150 00, o podání vysvětlení, na základě jakých smluvních
ujednání či jiných dohod byl realizován rozhovor se Zdeňkem Pohlreichem, v rámci
pořadu X Talk, zveřejněného na internetových stránkách služby dne 16. listopadu 2020 a
dále, na jaké bázi v rámci pořadu X Talk spolupracuje s provozovatelem platformy
Pohlreich rozvoz (www.pohlreich-rozvoz.cz), příp. One menu (www.onemenu.cz). Rada
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
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V Praze dne 10. 12. 2020
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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