Tisková zpráva z 21. zasedání 2017, konaného dne 5. 12. 2017

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 21. zasedání
projednala 38 bodů programu. Vyhodnotila 47 stížností diváků a posluchačů, vydala
jedno upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení třech správních řízení.
Rada na svém 21. zasedání uložila dvě napomenutí.
Společnosti Mediashop Holding GmbH napomenutí za porušení § 2 odst. 1 písm. b)
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive
teleshoppingu „Viz Car“, který byl odvysílán dne 8. září 2016 v čase od 10:50:00 hodin
na programu Televize Barrandov a který je nekalou obchodní praktikou podle
zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, respektive písm. s) Přílohy 1 k tomuto zákonu, neboť v teleshoppingu
nabízí za cenu 1499 Kč balíček produktů „Viz Car“, který obsahuje kameru a nalepovací
držák, přičemž další tři produkty USB kabel, nabíječku do auta a akumulátor jsou
prezentované jako „gratis“/ „zdarma“, ovšem je zcela evidentní, že ony tři zmiňované
„dárky“ nejsou věcmi dodávanými k prodávaným věcem (kameře a nalepovacímu
držáku) zdarma; naopak tvoří integrální součást jedné sady, žádný z těchto produktů
není prodáván samostatně. Je zřejmé, že zákazník si nemůže zakoupit samostatný
produkt Viz Car (tedy kameru a nalepovací držák), ale musí si za uvedenou cenu 1499
Kč zakoupit celý balíček oněch pěti produktů (kameru Viz Car, nalepovací držák, USB
kabel, nabíječku do auta a akumulátor). Užitím slova „zdarma“ a “gratis“, se tak
zadavatel dopustil klamavé obchodní praktiky, kdy v divákovi, resp. spotřebiteli
vyvolává klamavý dojem, že kupuje samostatný produkt (kameru a držák) za cenu 1499
Kč, k němuž získává tři dárky, ale ve skutečnosti divák kupuje nedílnou sadu výrobků
za cenu 1499 Kč, a žádný dárek zdarma nezískává.
Zadavateli obchodního sdělení, společnosti Studio Moderna s.r.o., uložila Rada
napomenutí za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého
se dopustil zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Hair Grow Max“, který byl
odvysílán dne 31. ledna 2017 v čase 11:31:25 hodin na programu Nova Cinema a který
je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst.
3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. s) Přílohy 1 k
tomuto zákonu, neboť v teleshoppingu nabízí za cenu 1399 Kč produkt/lahvičku „Hair
Grow Max“, přičemž další, druhý produkt/lahvička Hair Grow Max je prezentovaná jako
„zdarma“, ovšem je zcela evidentní, že druhá lahvička propagovaného přípravku není
dodávaná k nabízené lahvičce Hair Grow Max zdarma; naopak tvoří integrální součást
jedné sady, žádný z těchto produktů není prodáván samostatně. Je zřejmé, že
zákazník si nemůže zakoupit samostatný produkt Hair Grow Max, ale musí si za
uvedenou cenu 1399 Kč zakoupit celý balíček oněch dvou produktů (dvě lahvičky
produktu Hair Grow Max; 2x200 ml). Užitím slova „zdarma“ se tak zadavatel dopustil
klamavé obchodní praktiky, kdy v divákovi, resp. spotřebiteli vyvolal klamavý dojem, že
kupuje samostatný produkt/lahvičku Hair Grow Max za cenu 1399 Kč, k němuž získává
druhou lahvičku téhož produktu zdarma, ale ve skutečnosti divák kupuje nedílnou sadu
výrobků za cenu 1399 Kč, a žádný dárek zdarma nezískává.
Na 21. zasedání proběhla tři veřejná slyšení v řízeních o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických
parametrů Slavíč 96,1 MHz / 100 W, Nový Jičín Silo 105,5 MHz / 100 W, Břeclav I 94,6
MHz / 100 Boskovice 1 96,6 MHz / 150 W, Žďár nad Sázavou 1 98,7 MHz / 100 W,
Turnov 1 103,0 MHz / 200 W; Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W, Vsetín 105,7 MHz
/ 100 W a Uherské Hradiště 4 88,2 MHz / 200 W.
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Rada zaevidovala jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb
na vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 136 zapsaných poskytovatelů těchto
služeb).
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Slavíč 96,1
MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 17 39 08 / 49 32 52, Nový Jičín Silo 105,5 MHz / 100
W souřadnice WGS 84: 18 00 27 / 49 36 01, Břeclav I 94,6 MHz / 100 W souřadnice WGS
84: 16 53 19 / 48 45 20, Boskovice 1 96,6 MHz / 150 W souřadnice WGS 84: 16 38 01 /
49 29 51, Žďár nad Sázavou 1 98,7 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 15 56 50 / 49 32
56, Turnov 1 103,0 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 15 08 24 / 50 35 22 projednala se
žadatelem otázky týkající se jeho programové skladby.
- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Uherské
Hradiště 98,3 MHz / 100 W a Vsetín 105,7 MHz / 100 W projednala se žadatelem otázky
týkající se jeho programové skladby.
- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Uherské
Hradiště 4 88,2 MHz / 200 W projednala se žadatelem otázky týkající se jeho programové
skladby.
- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č.
500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání prodlužuje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852474, se sídlem Stavební
992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, dobu platnosti licence č.j. CUN/2840/2012, sp.zn.
2011/394/CUN k rozhlasovému vysílání programu Rádio Dálnice prostřednictvím
vysílačů na kmitočtech Černice 87,8 MHz / 0,05 kW, Horní Heršpice 94,1 MHz / 0,05 kW,
Troubsko 95,9 MHz / 0,05 kW a Praha OC Chodov 107,9 MHz / 0,05 kW do 10. října
2025.
- Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/16308/2017-vra) pisatele na to, že program
ČRo 1 Radiožurnál údajně odvysílal dne 15. listopadu 2017 kolem 17:40 hodin příspěvek
obsahující dezinformace; se stížností (č. j. RRTV/16446/2017-vra) posluchače na to, že
v pořadu Týden Plus, který byl na programu ČRo Plus vysílán dne 26. listopadu 2017 od
9:07 hodin, zazněla dle něj hanlivá označení politické strany SPD a Náboženské
společnosti svědků Jehovových; se stížností (RRTV/16373/2017-vra) posluchače na na
to, že dne 22. listopadu 2017 na programu Evropa 2 kolem 20:40 hodin vedly hlasatelky
rozhovor, který byl údajně nebezpečný pro mladistvé posluchače.
- Rada se seznámila s analýzou zpravodajského příspěvku, který byl na programu Český
rozhlas 1 Radiožurnál odvysílán dne 15. listopadu 2017 v čase 17:40:39 - 17:43:17 hodin
a shledala, že byl odvysílán v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. o rozhlasovém a
televizním vysílání.
- Rada se seznámila s analýzou úseků pořadu Týden Plus, které byly na programu Český
rozhlas Plus vysílány dne 26. listopadu 2017 v časech 9:14:27 – 9:14:47 hodin a 9:43:32
– 9:43:51 hodin a shledala, že byly odvysílány v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. o
rozhlasovém a televizním vysílání.
- Rada se seznámila s analýzou úseku vysílání programu Evropa 2 ze dne 22. listopadu
2017 v čase 20:38:57 – 20:40:48 hodin a shledala, že byl odvysílán v souladu se zákonem
č. 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání.
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- Rada se seznámila s analýzou programu HELAX provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s.
z úterý 31. 10. 2017 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se
zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními
podmínkami.
- Rada se seznámila se srovnávací analýzou vysílání programu KISS ze dne 30. 10.
2017, a sice hodinových bloků od 7:00-8:00, 12:00-13:00 a 18:00-19:00 a na frekvencích
88,3 MHz (Jižní Morava), 97,7 MHz (Jižní Čechy) a 98,1 MHz (Praha).
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
ULTRAVOX s.r.o. (program Radio COLOR; Praha 90,7 MHz) dne 24. listopadu 2017,
FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. (program Hitrádio Vysočina 94.3 FM; Jihlava 94,3 MHz) dne
24. listopadu 2017, RADIO IBUR s.r.o. (program RADIO RUBI; Zlín 105,4 MHz) dne 24.
listopadu 2017, Radio Contact Liberec spol. s r.o. (program Radio Contact Liberec;
Liberec 101,4 MHz) dne 24. listopadu 2017, Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO
ČERNÁ HORA; Broumov 87,6 MHz) dne 24. listopadu 2017, RKR s.r.o. (program
CLASSIC PRAHA; Praha 98,7 MHz) dne 24. listopadu 2017 a RADIO BONTON a.s.
(program Radio Bonton; Česká Lípa 96,9 MHz) dne 24. listopadu 2017.
- Rada se seznámila s vyjádřením (č.j. RRTV/15805/2017-vra ze dne 14.11.2017)
provozovatele RadioPraha s.r.o., z jakého důvodu není program Rádio Dechovka šířen
na všech sedmi přidělených kmitočtech v rámci licence č.j. 2014/955/zab.
- Rada jmenuje Mgr. Františka Čunderlíka jako zástupce do mezirezortní pracovní
skupiny zřízené Ministerstvem průmyslu a obchodu k diskuzi o způsobu adaptace
národního právního řádu pro potřeby nového nařízení o přeshraniční spolupráci.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
žádá společnost Brno TV, s.r.o. IČ 06191941, se sídlem Moravské náměstí 127/3, Brnoměsto, 602 00 Brno, o podání vysvětlení ve věci možného neoprávněného provozování
televizního vysílání programu TV Brno prostřednictvím zvláštních přenosových systémů
- internetu na videoserveru YouTube. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení do 15 dnů
ode dne doručení této žádosti.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením č.j. RRTV/16305/2017-vra společnosti TV
Beskyd s.r.o., IČ 25844334, se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,ve
věci možného neoprávněného provozování televizního vysílání programu Televize
Beskyd prostřednictvím zvláštních přenosových systémů - internetu na videoserveru
YouTube.
- Rada se seznámila s podáním č.j. RRTV/16369/2017-vra doručeným dne 23. listopadu
2017 od společnosti DWP s.r.o., IČ: 27608883, se sídlem: U libeňského pivovaru 2442,
180 00 Praha 8, spočívajícím ve vyjádření ve věci zajišťování převzatého vysílání pro
společnost GREPA Networks s.r.o., IČ: 25492900.
- Rada zahajuje se společností GREPA Networks s.r.o., IČ: 25492900, se sídlem: Žitná
2324/16, 466 01 Jablonec nad Nisou, podle § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb. zákona
o přestupcích a řízeních o nich, řízení z moci úřední o přestupku, spočívajícím v možném
porušení zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že provozuje převzaté
vysílání, aniž je k tomu oprávněn podle tohoto zákona.
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262, se sídlem:
Praha 4 – Nusle, Závišova 502/2, PSČ: 140 00, o změně ostatních skutečností uvedených
v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
č.j. Rg/97/99 ze dne 5. října 1999, spočívající v rozšíření programové nabídky o a) české
televizní programy: Prima +1, WAR Svět válek, Seznam.cz TV, PRAHA TV, TV BRNO 1,
b) zahraniční televizní programy: Mezzo live HD, Cartoon Network HD; v rozsahu dle
podání č.j. RRTV/15804/2017-vra doručeného dne 14. listopadu 2017.
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- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu TV MAJ
provozovatele TV MAJ s. r. o. z období 1. - 2. října 2017.
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc srpen 2017.
- 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“) rozhodla zahájit s provozovatelem TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se
sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200 Praha 5 (dále „obviněný“), řízení o
přestupku z moci úřední pro možné porušení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001
Sb., podle něhož je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby obchodní sdělení týkající
se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků
stravy na podporu erekce a sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od
06.00 hodin do 22.00 hodin, kterého se mohl dopustit tím, že dne 4. srpna 2017 v čase
21:37:05 hodin na programu NOVA odvysílal reklamní spot s motivem „ARGINMAX
FORTE“, který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy
ARGINMAX FORTE, který je přípravkem dlouhodobě zlepšujícím erekci a sexuální
výkonnost (zvuková složka: „Stojíte a zase!“. „Jako už tisíce jiných mužů, kteří si nechali
poradit.“; „Arginmax dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální výkonnost.“).
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 10. do 24. listopadu 2017 (celkem 44 podání): Česká televize,
Český rozhlas a nespecifikovaní provozovatelé / Nespecifikované programy – téma
legalizace konopí v nespecifikovaných pořadech; Česká televize / ČT2 – Zapomenutí
vůdci, 12. listopadu 2017 ve 14:15 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Já, Kajínek,
12. listopadu 2017 od 20:15 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Prima Partička, 11.
listopadu 2017 od 10:20 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov –
teleshopping Rychlá hra, 12. srpna 2017; Česká televize / ČT2 – Okupace mysli aneb
Mediální válka o americké veřejné mínění, 7. května 2017 od 23:40 hodin; Česká televize
/ ČT2 – Pološero, podtitul Znárodnění v 21. století, 2. listopadu 2017 od 22:00 hodin, a
ČT1 – Reportéři ČT, reportáže Hon na bílé koně a Víc než soud, 24. dubna 2017 od 21:35
hodin a 19. června 2017 od 21:55 hodin; TV Nova s.r.o. / NOVA – zaměňování výrazů „v
Česku“ a „v Čechách“ v různých pořadech; MTV NETWORKS s.r.o. / Comedy Central
(Rumunsko) – programové upoutávky na pořad Night TV Show, 4. listopadu 2017 v 18:18
hodin; Česká televize / ČT :D – Zprávičky speciál, 17. listopadu 2017 od 18:40 hodin;
Různí provozovatelé / Různé programy – přemíra pořadů o Adolfu Hitlerovi; FTV Prima,
spol. s r.o. / Prima – Jezero smrti, 18. listopadu 2017 od 23:40 hodin; Česká televize /
ČT24 – @online, příspěvek věnovaný kryptoměnám, 18. listopadu 2017 od 12:32 hodin;
Nespecifikovaný provozovatel / Nespecifikovaný program – reklama Vodafone s
vulgarismem, 19. listopadu 2017 ve 14:50 hodin; Česká televize / ČT1 – Všechnopárty,
17. listopadu 2017 od 21:25 hodin; AutoESA a.s. (zadavatel reklamy) / Různé programy
– reklama AUTO ZA POLOVINU; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov –
teleshopping Linka lásky, 1. listopadu 2017 v úseku 8:10:32-9:40:39 hodin; Barrandov
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Aréna Jaromíra Soukupa, 14. listopadu 2017
od 21:25 hodin; Česká televize / ČT2 – Pološero, podtitul Posudky na prodej?, 16.
listopadu 2017 od 22:00 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / BARRANDOV PLUS –
teleshopping Eroskop, 16./17. listopadu 2017 v úseku 23:32:53-01:33:01 hodin; FTV
Prima, spol. s r.o. / Prima – Já, Kajínek, 19. listopadu 2017 od 20:15 hodin; TV Nova s.r.o.
/ Nova 2 – Mladí a hladoví II (3), 20. listopadu 2017 od 16:45 hodin; Česká televize / ČT1
– Události v regionech (Praha), reportáž Na Veleslavíně se staví eskalátory, 1. listopadu
2017 od 18:00 hodin; Kaufland Česká republika v.o.s. (zadavatel reklamy) /
Nespecifikovaný program – reklama na zboží za akční ceny bez přesné specifikace
vysílacího času; Alza.cz a.s. (zadavatel reklamy) / Nespecifikovaný program – reklama s
informací o dotaci nákupu až 8000 Kč bez přesné specifikace vysílacího času;
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Nespecifikovaný zadavatel teleshoppingu / Programy TV Barrandov, Rebel a jiné bez
specifikace – noční soutěže IQ obecně; Česká televize / Nespecifikovaný program –
informování o cestě prezidenta republiky do Ruska obecně; Česká televize /
Nespecifikovaný program – informování o tom, jak informovala ruská armádní televize o
okupaci Československa v roce 1968 v době návštěvy Ruska prezidentem republiky
Milošem Zemanem, obecně; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Zprávy FTV Prima, reportáž
Vědci testují léčebné účinky taneční drogy, 28. září 2017 od 18:55 hodin; Česká televize
/ ČT :D – Zprávičky, reportáž Projekt Mléko do škol, 22. listopadu 2017 od 18:40 hodin;
Česká televize / ČT1 – označení sponzora pořadu SYNOTtip CASINO; FTV Prima, spol.
s r.o. / Prima – Krimi zprávy, reportáž Kvůli zvonění na zvonky musela zasáhnout policie,
5. listopadu 2017 od 19:20 hodin a Krimi zprávy, reportáž Matka chlapce si stěžuje na
postup policie při vyšetřování, 8. listopadu 2017 od 19:20 hodin; Teva Pharmaceuticals
CR, s.r.o. (zadavatel reklamy) / Nespecifikovaný program – reklamní spot Stoptussin.
- Rada coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. o provozovávání rozhlasového a televizního vysílání, v
platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., Správní řád (dále jen „zákona č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí:
Rada vydává provozovateli AMC Networks Central Europe s. r. o. sídlem Praha 8 –Karlín,
Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, IČ 271 12 501 podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona
č. 231/2001 Sb. souhlas se změnou licenčních podmínek licence sp. zn.:
RRTV/2017/616/smu, č.j. RRTV/10639/2017-smu, k provozování televizního programu
Sundance TV PE šířeného prostřednictvím družice, spočívající v doplnění „Dalších
programových podmínek“ a v zúžení výčtu států, na jejichž území má být vysílání zcela
nebo převážně směrováno, dle podání ze dne 8. 11. 2017 doručeného Radě dne 10. 11.
2017 pod č.j. RRTV/15700/2017-vac.
- 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.“), a ustanovení § 35
písm. a) a § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále
jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném znění, vydala dne 5. prosince 2017, následující
rozhodnutí: Rada ukládá zadavateli obchodního sdělení, společnosti Mediashop Holding
GmbH, se sídlem Schwarzottstrasse 2a A-2620 Neunkirchen, Austria, napomenutí za
porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil zadáním reklamy,
respektive teleshoppingu „Viz Car“, který byl odvysílán dne 8. září 2016 v čase od
10:50:00 hodin na programu Televize Barrandov a který je nekalou obchodní praktikou
podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, respektive písm. s) Přílohy 1 k tomuto zákonu, neboť v
teleshoppingu nabízí za cenu 1499 Kč balíček produktů „Viz Car“, který obsahuje kameru
a nalepovací držák, přičemž další tři produkty USB kabel, nabíječku do auta a akumulátor
jsou prezentované jako „gratis“/ „zdarma“, ovšem je zcela evidentní, že ony tři zmiňované
„dárky“ nejsou věcmi dodávanými k prodávaným věcem (kameře a nalepovacímu držáku)
zdarma; naopak tvoří integrální součást jedné sady, žádný z těchto produktů není
prodáván samostatně. Je zřejmé, že zákazník si nemůže zakoupit samostatný produkt
Viz Car (tedy kameru a nalepovací držák), ale musí si za uvedenou cenu 1499 Kč
zakoupit celý balíček oněch pěti produktů (kameru Viz Car, nalepovací držák, USB kabel,
nabíječku do auta a akumulátor). Užitím slova „zdarma“ a “gratis“, se tak zadavatel
dopustil klamavé obchodní praktiky, kdy v divákovi, resp. spotřebiteli vyvolává klamavý
dojem, že kupuje samostatný produkt (kameru a držák) za cenu 1499 Kč, k němuž
získává tři dárky, ale ve skutečnosti divák kupuje nedílnou sadu výrobků za cenu 1499
Kč, a žádný dárek zdarma nezískává. Pokud by se zadavatel v budoucnu dopustil
podobného jednání, je Rada oprávněna mu dle ustanovení § 35 zákona č. 250/2016 Sb.,
uložit trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo náhradní hodnoty, zveřejnění
rozhodnutí o přestupku či pokutu do výše 5 000 000 Kč.
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- 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.“), a ustanovení § 35
písm. a) a § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále
jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném znění, vydala dne 5. prosince 2017, následující
rozhodnutí: Rada ukládá zadavateli obchodního sdělení, společnosti Studio Moderna
s.r.o., IČ 26159074, se sídlem Praha 3, U nákladového nádraží 3153/8, PSČ 13000,
napomenutí za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého
se dopustil zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Hair Grow Max“, který byl
odvysílán dne 31. ledna 2017 v čase 11:31:25 hodin na programu Nova Cinema a který
je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. s) Přílohy 1 k tomuto
zákonu, neboť v teleshoppingu nabízí za cenu 1399 Kč produkt/lahvičku „Hair Grow Max“,
přičemž další, druhý produkt/lahvička Hair Grow Max je prezentovaná jako „zdarma“,
ovšem je zcela evidentní, že druhá lahvička propagovaného přípravku není dodávaná k
nabízené lahvičce Hair Grow Max zdarma; naopak tvoří integrální součást jedné sady,
žádný z těchto produktů není prodáván samostatně. Je zřejmé, že zákazník si nemůže
zakoupit samostatný produkt Hair Grow Max, ale musí si za uvedenou cenu 1399 Kč
zakoupit celý balíček oněch dvou produktů (dvě lahvičky produktu Hair Grow Max; 2x200
ml). Užitím slova „zdarma“ se tak zadavatel dopustil klamavé obchodní praktiky, kdy v
divákovi, resp. spotřebiteli vyvolal klamavý dojem, že kupuje samostatný produkt/lahvičku
Hair Grow Max za cenu 1399 Kč, k němuž získává druhou lahvičku téhož produktu
zdarma, ale ve skutečnosti divák kupuje nedílnou sadu výrobků za cenu 1399 Kč, a žádný
dárek zdarma nezískává. Pokud by se zadavatel v budoucnu dopustil podobného jednání,
je Rada oprávněna mu dle ustanovení § 35 zákona č. 250/2016 Sb., uložit trest zákazu
činnosti, propadnutí věci nebo náhradní hodnoty, zveřejnění rozhodnutí o přestupku nebo
pokutu do výše 5 000 000 Kč.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon
č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem HC KABEL, s.r.o., IČ 27677320,
sídlem Hovorany 45, Hovorany, PSČ 696 12, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci
úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl
dopustit tím, že zapůjčil záznamy vysílání programu Info studio Kobylí (soubor
20171031180437 formát MP4; soubor MOV09639; MOV09639 ve formátu THM), které
nebyly v náležité technické kvalitě. Rada obdržela tři nedostatečně
označené/identifikovatelné soubory, z nichž bylo možné přehrát pouze dva. Předmětné
dva soubory/záznamy svým oznámením v úvodu deklarovaly dataci z 31. 10. 2017,
přičemž každý ze záznamů posléze pokračoval odlišným obrazem (upozorněním na
Sběrný dvůr vs. upozorněním na otevírací hodiny obecního úřadu). Předmětné záznamy
byly nahrávkou televizní obrazovky, která byla pořízena pomocí mobilního telefonu či
obdobného zařízení.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele PRAHA TV s.r.o., IČ
25830937, sídlem Vinohradská 1597/174, Praha, PSČ 130 00, o jaký typ obchodního
sdělení se jednalo v případě spotu společnosti Orsay, který byl odvysílán na programu
PRAHA TV dne 26. září 2017 v čase 19:19 hodin bezprostředně po vysílání relace Zprávy
z Prahy.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele HC KABEL, s. r. o., z jakého
důvodu nebylo ve dnech 20. – 21. října 2017 v rámci vysílání videotextové smyčky
programu Informační centrum Tvrdonice, v čase 00:18:00 – 00:20:25 hodin od začátku
smyčky, na obrazovce uvedeno logo programu, ačkoli je dle ustanovení § 32 odst. 1 písm.
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n) zákona č. 231/2001 Sb. provozovatel povinen, s výjimkou vysílání reklamy a
teleshoppingu, označení televizního programu (logo) v televizním vysílání uvádět.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Petra Uhera, IČ: 67549799,
sídlem J. Palacha 2522/34, Břeclav, PSČ: 690 02, z jakého důvodu je do vysílání
programu Informační kanál obce Kostice zařazována zvuková stopa v podobě vysílání
Rádia Jih, když tato skutečnost není zakotvena v licenčních podmínkách, a zda se tak
děje se souhlasem provozovatele Rádia Jih.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Petra Uhera, IČ: 67549799, sídlem
J. Palacha 2522/34, Břeclav, PSČ: 690 02, na upozornění na porušení zákona, kterého
se dopustil tím, že ve dnech 20. a 21. srpna 2017 porušil v případě vysílání programu
Informační kanál obce Kostice povinnost provozovatele uvádět označení televizního
programu (logo) v televizním vysílání.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Město Přibyslav na vydané upozornění (č.j.
RRTV/14985/2017-loj) na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu TV PŘIBYSLAV ze dnů 18. – 19.
června 2017, resp. v průběhu vysílání videotextové informativní smyčky, nebylo uvedeno
označení televizního programu (logo).
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24. října 2017, č.j.
5A 165/2014, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti endala s.r.o., IČ 29006104,
sídlem Hradčanské náměstí 61/11, Praha 1, proti rozhodnutí Rady ze dne 17. června
2014, sp.zn. 2014/264/RUD/end, č.j. RUD/2412/2014, kterým Rada této společnosti
uložila pokutu ve výši 400 000 Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č.
40/1995 Sb., čehož se dopustil zadáním reklamního spotu „Ginkgo biloba“, který byl
premiérově odvysílán dne 20. prosince 2013 od 12:16:32 hodin na programu ŠLÁGR TV
a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou
obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 1 písm b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, a to tím, že v reklamě uvádí:„Ginkgo biloba je k dostání na českém trhu za
tři sta korun, ale na čísle dvě stě dvacet dva sedm set šedesát pět osm set osmdesát
devět ho můžete mít za již za pouhých dvě stě čtyřicet devět korun“. Takové tvrzení mohlo
ve spotřebiteli vyvolat dojem, že tablety Ginkgo biloba může prostřednictvím uvedeného
telefonní čísla získat za 249 Kč, přičemž už nebyl spotřebitel obeznámen s tím, že k
uvedené ceně je automaticky přičítáno také poštovné ve výši 120 Kč, tudíž lze ve
skutečnosti jedno balení tablet Ginkgo biloba touto cestou získat za minimální cenu 369
Kč, což je cena o 69 Kč vyšší než cena, ze kterou je možné výrobek koupit v běžné
obchodní síti.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 12. října 2017, č.j.
8A 59/2017, kterým byla zamítnuta žaloba Petra Pražáka proti údajně nezákonnému
zásahu Rady, kterého se měla dopustit svým hlasováním dne 10. ledna 2017, jímž se
usnesla, že nezahájí správní řízení s Českou televizí pro možné porušení zákona č.
231/2001 Sb., a tohoto provozovatele televizního vysílání ani neupozornila na porušení
povinnosti podle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., a ani od něj nežádala
podání vysvětlení dle ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

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 Nataša Pštrossová Videostudio Fonka ze dne 10. listopadu
2017, doručeného Radě dne 14. listopadu 2017, toto potvrzení: Nataša Pštrossová
Videostudio Fonka, IČ: 14 77 04 23, se sídlem v Příbrami, Brodská 90, PSČ 261 01, byl
dne 5. prosince 2017 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je
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poskytována ode dne 10. listopadu 2017 pod názvem Fonka Příbram, umístěná na
internetové adrese https://www.youtube.com/user/TVfonka?hl=cs.
- 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 ultra VIOLET event, s.r.o., IČ 28166281, sídlem Biskupcova 1749/69,
13 000 Praha 3 – Žižkov, o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámil
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání dostupné v rámci internetových
stránek umístěných na adrese http://www.priznakytransformace.cz/. Rada stanovila lhůtu
k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
- 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 TV Bydlení s.r.o., IČ 04865723, sídlem Jateční 862/32, 301 00 Plzeň,
o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámil poskytování
audiovizuální mediální služby na vyžádání dostupné v rámci internetových stránek
umístěných na adrese http://www.tvbydleni.cz/. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení výzvy.
- 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 TV Architect s.r.o., IČ 06410537, sídlem Jateční 862/32, 301 00 Plzeň,
o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámil poskytování
audiovizuální mediální služby na vyžádání dostupné v rámci internetových stránek
umístěných na adrese tvarchitect.com. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání TVCOM SPORTOVNÍ VIDEO SERVER poskytovatele TVCOM 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 TVCOM s. r. o., IČ: 289 98 782, se sídlem Praha 8, Pod
Labuťkou 785/19, PSČ 180 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní povinnost
plynoucí z § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně jakým způsobem
umožňuje příjemcům služby TVCOM - SPORTOVNÍ VIDEO SERVER, umístěné na
internetové adrese www.tvcom.cz, snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že
orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je
Rada. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.

OSTATNÍ
- Žádost žadatele Asociace producentů v audiovizi, z.s., se sídlem Národní 60/28, 110
00, Praha 1, IČ 61379654, ze dne 29. listopadu 2017, č. j. RRTV/17009/2017-vra, o
poskytnutí detailních přehledů od provozovatelů celoplošného televizního vysílání,
provozovatelů televizního vysílání prostřednictvím družice a provozovatelů vysílání
zvláštními přenosovými systémy, na jejichž základě Rada vyhodnocuje naplňování
požadavků na zastoupení evropských a evropských nezávislých děl ve vysílání se dle §
9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. a §11 odst. 3 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. odmítá.
Rada vydala následující oznámení:
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Sdělení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání k dopadům novely zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve vztahu k provozování rozhlasového
a televizního vysílání

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), jako ústřední správní úřad,
který dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního
vysílání, upozorňuje provozovatele na legislativní změny, ke kterým došlo v důsledku
přijetí novely zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů. Předmětná novela zavedla zákaz
provozování vysílání pro všechny veřejné funkcionáře, jejichž kompletní výčet je
obsažen v § 2 odst. 1 tohoto zákona, a přinesla také některé změny v zákoně č.
231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Dle přechodných ustanovení novely zákona o střetu zájmů se zákazy a omezení podle
§ 4a zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
nevztahují na veřejného funkcionáře, který zahájil výkon veřejné funkce přede dnem
nabytí účinnosti tohoto ustanovení, tj. před 9. 2. 2017.
Dle ustanovení § 4a zákona o střetu zájmů, veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1
nesmí být provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem
periodického tisku ani společníkem, členem nebo ovládající osobou právnické osoby,
která je provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem
periodického tisku. V případě, že tomu tak je, je povinen dle § 4a odst. 2 zákona o střetu
zájmů tuto činnost ukončit bez zbytečného odkladu; nejpozději do 60 dnů od vzniku
funkce.
Z toho důvodu je nově v zákoně č. 231/2001 Sb. stanovena v § 13 jako jeden
z předpokladů pro účast v licenčním řízení podmínka, že žadatel není veřejným
funkcionářem, jemuž je podle zákona o střetu zájmů zakázáno provozovat rozhlasové
nebo televizní vysílání, ani právnickou osobou, jejímž je takový veřejný funkcionář
společníkem, členem nebo ovládající osobou.
V případě, že se provozovatel, či společník nebo člen obchodní společnosti
provozovatele, stane veřejným funkcionářem, je mu novelizovaným zněním ustanovení
§ 21 odst. 6 a 7 umožněno převést z těchto důvodů svůj podíl ve společnosti
provozovatele i před uplynutím lhůty pěti let od udělení licence. Jinak je skutečnost, že
se provozovatel, nebo jeho člen, resp. společník či ovládající osoba, stal veřejným
funkcionářem, důvodem pro bezpodmínečné odnětí licence dle nového ustanovení § 63
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.
Rada dále sděluje, že v případě obecních veřejných funkcionářů (starostů, členů
zastupitelstva atd.), kdy je obec, kterou veřejní funkcionáři zastupují, provozovatelem
vysílání, nedochází ke střetu zájmů veřejného a osobního. Obecní veřejní funkcionáři
jednají či zastupují obec v jejím zájmu, nikoliv zájmu osobním a osobně-podnikatelském.
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V Praze dne 7. 12. 2017
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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