
 

 

Tisková zpráva z 23. zasedání, konaného dne 17. 12. 2013  

 

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 23. zasedání 
projednala 65 bodů programu. Seznámila s 32 stížnostmi diváků a posluchačů, rozhodla 
o zahájení pěti správních řízení. Rada na svém 23. zasedání uložila šest pokut. 
Provozovateli Jindřichohradecká televizní s.r.o. pokutu ve výši 10 000,- Kč za porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na 
písemnou výzvu nezapůjčil Radě ve stanovené lhůtě kontinuální záznam programu 
Jindřichohradecká televize ze dnů 14.– 15. února 2013 od 00.00 do 24.00 hodin. 

Společnosti TEREZIA COMPANY s.r.o. pokutu ve výši 100 000,- Kč za porušení 
povinnosti stanovené § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo 
zadáním reklamy/teleshoppingu propagující produkt rakytníkový olej, odvysílané dne 
28. května 2013 od 12:55:53 hodin na programu TV Šlágr, neboť v obchodním sdělení 
jsou prezentovány účinky přípravku, respektive rakytníkového oleje, s vlivem na léčení 
chorob, které jsou zde explicitně uvedeny: „Při vnitřním použití se používá při léčbě 
chorob trávicího traktu, příznivě působí při léčbě vředových onemocněních, při cévních 
onemocněních a potom při léčbě hemeroidů. Při vnějším použití se rakytníkový olej 
používá zejména při léčbě oparů, prasklin kůže, bércových vředů.“ Tím dochází k 
uvádění v omyl přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo 
vyléčení lidských onemocnění.  

Společnosti GREEN-SWAN Pharmaceuticals CR, a.s. pokutu ve výši 800 000,- Kč, 
neboť jako zadavatel reklamy/teleshoppingu propagující produkt GS Condro, odvysílané 
jako druhé v pořadí v rámci teleshoppingového bloku Nedělní receptář EXTRA, cca od 
13:10:10 hodin (pořad vysílán od 13:04:53 hodin) dne 31. března 2013 na programu 
Prima family porušila § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., kterým se zakazuje 
uvádět v omyl přisuzováním potravině vlastností prevence a ošetřování, léčby nebo 
vyléčení lidských onemocnění, neboť v předmětné reklamě jsou užity prvky a tvrzení, 
které deklarují léčebné účinky při onemocnění artrózou a to v kontextu prezentace 
doporučení přípravku Společností pro léčbu bolesti způsobené artrózou při Národním 
centru medicínských informací. Současně je pak v obchodním sdělení prezentován 
grafickou formou kolenní kloub se zdůrazněnými změnami a následně jsou opět graficky 
demonstrovány pozitivní účinky přípravku na kloub. Toto mediální sdělení je navíc 
podpořeno zmínkou, že uvedený přípravek doporučuje společnost, která se zaobírá 
léčbou bolesti způsobené artrózou, což vyvolá u diváka oprávněné spotřebitelské 
očekávání, že výrobek má účinek vztahující se k projevům onemocnění artrózou a 
zejména pak k bolesti a to vše navíc v kontextu doporučení odborníka na kloubní výživu 
a lékaře. Tyto výrazové prostředky pro spotřebitele demonstrují léčebné účinky. Tím 
dochází k uvádění v omyl přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování, léčby 
nebo vyléčení lidských onemocnění.  

Společnosti Prime Time Production s.r.o. pokutu ve výši 10 000,- Kč za porušení 
povinnosti stanovené § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo zadáním 
reklamy vysílané ve dvou mutacích v rámci teleshoppingu dne 18. dubna 2013 od 
16:22:13 hodin (první mutace - harmonizační kůra cholesterol) a od 17:33:55 (druhá 
mutace - harmonizační kůra čistící) na programu TV Plzeňská 1 provozovatele Stylový 
nákup s.r.o., neboť zde absentoval zákonný text "doplněk stravy".  

Společnosti Prime Time Production s.r.o. pokutu ve výši 10 000,- Kč za porušení 
povinnosti stanovené § 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo 
zadáním reklamy (označení sponzora) Wobenzym, odvysílané dne 1. června 2013 od 



 

 

10:00:28 hodin na programu TV Pohoda, neboť v této reklamě/označení sponzora 
absentuje výzva k pečlivému pročtení příbalové informace.  

Společnosti IS Produkce s.r.o. pokutu ve výši 20 000,- Kč za porušení povinnosti 
stanovené § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo zpracováním reklamy 
na produkt Biopron laktobacílky – sponzor pořadu, která byla odvysílána v premiéře dne 
16. března 2013 od 6:56:28 hodin na programu Televize Barrandov, neboť v této 
reklamě/označení sponzora absentuje zákonný text „doplněk stravy“.  

Na zasedání Rady proběhla dvě veřejná slyšení v licenčních řízeních k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím souboru technických prostředků Cheb Špitálský 
vrch 105,8 MHz/100 W a souboru technických prostředků Děčín město 2 92,0 MHz/100 
W. 

Rada zaevidovala  11 nových poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 130 zapsaných poskytovatelů těchto 
služeb). Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2013/733/FOL/CZE provedla důkaz 
vyslechnutím záznamu reklamy na doplněk stravy Eregma, která byla odvysílána dne 
10. června 2013 v časech 13:59:40 hodin, 14:59:04 hodin a 17:41:42 hodin na 
programu COUNTRY RADIO. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vydala 
usnesení o společném řízení ve věcech vedených pod sp. zn. 2013/868/FOL/Ele a 
2013/869/FOL/Ele. Věc je nadále vedena pod sp. zn. 2013/869/FOL/Ele. 

-  Rada udělila provozovateli Eleanes s.r.o., se sídlem Vsetín, Svárov 1389, PSČ 755 
01, IČO: 27804208, předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádostech 
o licence k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO 
prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. 
2007/248/FIA, č.j.: kuc/9057/07, ze dne 10. října 2007 a sp. zn./Ident.: 2011/773/zab, 
č.j.: STR/3004/2012, ze dne 17. července 2012) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v převodu obchodního podílu dosavadního 
společníka Mgr. Simike Valigurové, r.č. 666201/1510, bytem Karolínka, Na Paluchu 
413, PSČ 756 05, ve společnosti Eleanes s.r.o. o velikosti 66 %, odpovídajícího 
splacenému vkladu ve výši 132 000,- Kč do základního kapitálu společnosti, na druhého 
společníka společnost MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, 
PSČ 120 00, IČO: 26765586, a s tím související změnou způsobu rozdělení 
hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výše obchodního podílu, změnou 
seznamu společníků a společenské smlouvy. 

-  Rada udělila společnosti Radio Investments s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, 101 
00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 25131664, transformační licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II zákona č. 
196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio Beat na 
kmitočtu 101,2 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště České 
Budějovice na dobu do 10. října 2025. 

-  Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodloužila provozovateli 
Rádio Dobrý den, spol. s r. o. se sídlem Papírová 537, 460 01 Liberec-Nové Město, 
identifikační číslo 60279001, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 
2006/1019/zab/KAL ze dne 26. 3. 2008 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio FM 
prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 93,3 MHz o vyzářeném výkonu 500 W 
z vysílacího stanoviště Liberec, kmitočtu 99,7 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z 
vysílacího stanoviště Jablonec nad Nisou, kmitočtu 106,1 MHz o vyzářeném výkonu 
100 W z vysílacího stanoviště Liberec-Horní Hanychov a kmitočtu 98,8 MHz o 



 

 

vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Turnov o dobu 8 let, tj. do 5. května 
2024. 

-  Rada v rámci správního řízení sp. zn. 2013/698/STR/Fre, vedeného ve věci 
odvysílání pořadu Dámský klub FREKVENCE 1 dne 26. června 2013 od 10:00 do 12:00 
hodin na programu FREKVENCE 1, provedla důkaz znaleckým posudkem MUDr. Jana 
Zbytovského (č.j. 11101/2013). 

-  Rada vzala na vědomí vyjádření Českého rozhlasu ze dne 8. 11. 2013 v řízení 
vedeném pod sp. zn. 2012/893/bar/ČRo. 

-  Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 správního řádu zastavila správní řízení vedené s 
provozovatelem Český rozhlas se sídlem Vinohradská 12/1409, 120 99 Praha-
Vinohrady, identifikační číslo 45245053, pod sp. zn. 2012/893/bar/ČRo, protože důvod 
řízení odpadl. 

-  Rada se seznámila se stížností (č.j. 12301/2013) posluchače na údajně lživé tvrzení, 
že „od prvního listopadu musí mít automobily zimní pneumatiky“, které je vysíláno v 
rámci reklamy na společnost Autocentrum ESA, a.s.; EVROPA 2, s.r.o. / EVROPA 2 - 
Rada se seznámila se stížností (č.j. 12463/2013) posluchače na pořad Ranní show 
Evropy 2, který byl odvysílán dne 6. prosince 2013 od cca 9:00 do 9:30 hodin; Rada se 
seznámila s žádostí (č.j. 12364/2013) posluchače o odvysílání jedné ze skladeb rapera 
„Řezníka“. 

-  Rada se seznámila s podnětem (č.j. 12462/2013) společnosti MEDIA BOHEMIA, a.s. 
k zahájení správního řízení se společností EVROPA 2, s.r.o. pro možné porušení 
licenčních podmínek programu EVROPA 2 (licence Ru/113/01) a s analýzou vysílání 
tohoto programu ze dnů 10. října 2013 a 5. listopadu 2013.  

-  Rada 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, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), oznamuje, že v souladu s 
ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 
Sb.“) zahajuje s provozovatelem EVROPA 2, s.r.o., IČ: 15891283, sídlem Wenzigova 
1872/4, PSČ 120 00 Praha, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 60 odst. 
2 písm. g), spočívající v nedodržení licenčních podmínek, kterého se provozovatel mohl 
dopustit tím, že ve dnech 10. října 2013 a 5. listopadu 2013 nezařadil do vysílání 
programu EVROPA 2 (licence Ru/113/01) domácí tvorbu v rozsahu alespoň 10% z 
celkového hudebního vysílání. Pro písemné vyjádření ve věci Rada stanovila lhůtu 30 
dnů ode dne doručení tohoto oznámení.  

-  Rada se seznámila s vysvětlením (č.j. 12556/2013) provozovatele LONDA, s.r.o., na 
základě jakého klíče byli v období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 zváni představitelé 
parlamentních politických stran do pořadu Impulsy Václava Moravce na programu 
RÁDIO IMPULS a z jakého důvodu v tomto období nebyl hostem tohoto pořadu žádný 
zástupce KSČM a strany Věci veřejné. 

-  Rada coby ústřední správní úřad, v rámci své kompetence 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 LONDA, s.r.o., IČ: 49241931, sídlem 
Křemencova 175/4, Praha 1, PSČ 110 00, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, že v období od 1. 1. 2013 do 30. 
6. 2013 nebyl hostem pořadu Impulsy Václava Moravce žádný zástupce politických 
stran KSČM a strany Věci veřejné, čímž provozovatel porušil povinnost zajistit, aby ve 
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně 
zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory 
jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v 
politickém a společenském životě. Rada provozovateli stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů 
ode dne doručení tohoto upozornění.  



 

 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu COUNTRY RADIO provozovatele 
InFin, s.r.o. ze dne 20. 11. 2013 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 s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 2. prosince 2013, 
Radio Investments s.r.o. (program Kiss; 98,1 MHz Praha) dne 2. prosince 2013, InFin, 
s.r.o. (program COUNTRY RADIO; 89,5 MHz Praha a program Radio JIZERA 105,7 
FM; 105,7 MHz Mladá Boleslav) dne 2. prosince 2013, Frekvence 1, a.s. (program 
FREKVENCE 1; 102,5 MHz Praha) dne 2. prosince 2013, MAX LOYD, s.r.o. (program 
DANCE RADIO; 102,9 MHz Praha) dne 2. prosince 2013 a Radio Investments s.r.o. 
(Radio Beat; 91,0 MHz Brno) dne 2. prosince 2013. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 10. října 2013, č.j. 
8 A 80/2013 – 46-49, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2012/556/zab/COU, 
č.j. zab/1601/2013 ze dne 9. dubna 2013, kterým Rada udělila provozovateli COUNTRY 
RADIO, s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY 
RADIO (licence Ru/91/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů 
licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Znojmo 95,6 MHz / 100 W. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

 

-  Rada dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele MTV 
NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, sídlo: Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62 (licence 
sp.zn. 2009/943/zem/MTV, 2009/947/sve/MTV, 2009/948/sve/MTV, 
2009/1034/zem/MTV, 2009/1035/zem/MTV, 2009/1037/sve/MTV, 2009/1038/sve/MTV, 
2010/513/zem/MTV, 2010/518/sve/MTV, 2010/520/sve/MTV, 2010/601/zem/MTV, 
2010/602/zem/MTV, 2010/611/sve/MTV, 2011/854/zem/MTV, 2012/256/zem/MTV, 
2012/433/Fia/MTV), na porušení § 21 odst. 2 zákona 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, že neoznámil změnu statutárního orgánu, spočívající ve změně jednatelů na: 
Bartosz Witak a Viktor Spissák, do 30 dnů ode dne zápisu do obchodního rejstříku; a 
Rada stanoví lhůtu k nápravě a to 15 dnů ode dne doručení upozornění. 

-  Rada vydala provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, Praha 7, Jankovcova 
1037/49, PSČ 170 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licence 
sp.zn. 2008/222/zem/HBO, 2008/223/zem/HBO, 2008/1500/zem/HBO, Ru/266/02, 
2008/224/zem/HBO, 2008/225/zem/HBO, 2008/226/zem/HBO, 2008/227/zem/HBO, 
2008/220/zem/HBO, 2008/221/zem/HBO, 2008/1501/zem/HBO, 2008/1510/sve/HBO, 
2011/1006/zem/HBO, 2011/1009/Fia/HBO, 2011/1008/fia/HBO, 2011/1014/sve/HBO 
2011/1015/sve/2008 , dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve 
změně zakladatelské listiny, a to v jejím nahrazení novou zakladatelskou listinou; dle 
podání č.j. 12300 doručeného dne 3. prosince 2013. 

-  Rada vydala provozovateli HBO Netherlands Channels s.r.o., IČ 24202461, se sídlem 
Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádostech o licenci: 1) 2011/1045/FIA/HBO, č.j. FIA/4108/2011; 2) 
2011/1044/zem/HBN, č.j. zem/3977/2011; 3) 2011/1046/sve/HBO, č.j. sve/3983/2011, 
ze dne 13. prosince 2011, spočívající ve změně výše základního kapitálu a vkladu 
jediného společníka (včetně související změně společenské smlouvy) a to v rozmezí od 
84 000 000,- až do 105 000 000,- Kč (tj. na 780 054 000.- až 801 054 000,- Kč) v 
závislosti na aktuálním kurzu Eura vůči české koruně, v rozsahu dle podání doručeného 
dne 4. prosince 2013, č.j. 12363. 

-  Rada konstatovala, že provozovateli Mimoňská komunální a.s , IČ 25009133, se 
sídlem Mimoň, Mírová 76/III, PSČ 471 24, zanikla dne 9. prosince 2013 podle § 24 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu 



 

 

MiTEL TV šířeného prostřednictvím kabelových systémů, udělená rozhodnutím, č.j.: 
Ru/316/01 ze dne 20. listopadu 2001, ve znění pozdějších změn. O této skutečnosti 
Rada vydá provozovateli osvědčení. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Planet A, a.s., IČ 005 37 012, sídlo 
Praha 4 - Michle, U Hellady 697/4, PSČ 140 00 o změně registrace sp. zn.: 
2008/243/CUN/Pla, ze dne 19. března 2008, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně výše základního kapitálu, a to jeho snížením o část ztráty 
minulých let ve výši 10 950 000,- Kč z částky 36 500 000,- Kč na částku 25 550 000,- 
Kč, přičemž dojde ke snížení jmenovité hodnoty akcií, dle podání č.j. : 12399 ze dne 5. 
prosince 2013. 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2013/414/had/VAL, vedeného se zadavatelem 
obchodního sdělení VALOSUN a.s., IČ: 253 41 090, sídlem Brno, Kytnerova 403/5, 621 
00, provedla důkaz zhlédnutím záznamu označení sponzora Biopron laktobacílky, které 
bylo odvysíláno v premiéře dne 16. března 2013 od 6:56:28 hodin na programu Televize 
Barrandov. 

-  Rada se seznámila s monitoringem příspěvků o kriminálních činech s identifikací 
romské etnicity v pořadech Události a Události, komentáře provozovatele Česká 
televize v období 1. leden - 31. květen 2012.  

-  Rada se seznámila s monitoringem příspěvků o kriminálních činech s identifikací 
romské etnicity v pořadech Zprávy FTV Prima, Krimi zprávy a Krimi plus provozovatele 
FTV Prima, spol. s r.o. v období 1. leden - 31. květen 2012. 

-  Rada se seznámila s analýzou zpřístupňování pořadů osobám se zrakovým 
postižením provozovatelem Česká televize za období 12. července 2013 až 31. 
července 2013 a rozhodla seznámit se závěry analýzy provozovatele Česká televize a 
Radu České televize. 

-  Rada se seznámila s analýzou zpřístupňování pořadů osobám se zrakovým 
postižením provozovatelem CET 21 spol. s r.o. za období 19. července až 7. srpna 
2013 a rozhodla seznámit se závěry analýzy provozovatele CET 21 spol. s r.o.  

-  Rada se seznámila s analýzou zpřístupňování pořadů osobám se zrakovým 
postižením provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. za období od 26. července 2013 do 
14. srpna 2013 a rozhodla seznámit se závěry analýzy provozovatele FTV Prima, spol. 
s r. o.  

-  Rada se seznámila se strukturou hostů pořadu České televize Otázky Václava 
Moravce, vysílaného v období od 1. ledna 2013 do 30. června 2013 na programech ČT1 
a ČT 24. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Rebel v 
časovém úseku od 12:00 do 24:00 ze dne 14. 11. 2013. 

-  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 Digital Broadcasting s.r.o. (IČ: 26839407, sídlo: Stavební 992/1, PSČ 
70800, Ostrava) na porušení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že neoznámil Radě zahájení vysílání programu Rebel. Rada stanovila lhůtu 
k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu DISNEY 
JUNIOR provozovatele THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka, 
ze dne 2. října 2013 z časového úseku 12:00–24:00 hodin.  

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za září 2013. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 
231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s 



 

 

provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Praha 8 - Libeň, Na 
Žertvách 24/132, PSČ 180 00, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 49 
odst. 1 písm. a) zákona 231/2001 Sb., kterého se provozovatel mohl dopustit tím, že 
dne 18. září 2013 v čase 18:49:55 hodin odvysílal premiérově na programu Prima 
obchodní sdělení „Hervis SPORTS“, které obsahovalo pobídku („zažij v Hervisu daňové 
prázdniny i po prázdninách“) a dále přímou výzvu k nákupu („nakup v Hervisu a neplať 
DPH“). Obchodní sdělení, které naplňovalo definiční znaky reklamy, nebylo ve vysílání 
rozeznatelné jako reklama a nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-
obrazově nebo prostorovými prostředky odděleno od ostatních částí vysílání.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, žádá zadavatele obchodního sdělení společnost Cemio Switzerland, 
s.r.o., IČ: 27944905, sídlem Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec 
Králové, o podání vysvětlení k tvrzení, které bylo odvysíláno v rámci obchodního 
sdělení (teleshoppingu) odvysílaného dne 14. září 2013 v čase 11:37:58 hodin na 
programu Televize Barrandov. Host ve vysílání řekl, že „Cemio Kamzík se vyrábí ve 
Švýcarsku v renomované farmaceutické továrně“. Na základě této skutečnosti žádá 
Rada zadavatele o sdělení konkrétního umístění renomované farmaceutické továrny, ve 
které je dle odvysílaného tvrzení doplněk stravy Cemio Kamzík vyráběn.  

-  Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí reklamu na finanční služby 
společnosti Raiffeisenbank a.s., odvysílanou dne 16. září 2013 v čase 17:31:11 hodin 
na programu NOVA. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 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 § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení 
WALMARK, a.s., IČ: 00536016, sídlem Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, správní řízení z 
moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb. v kontextu Nařízení 
EP a Rady (ES) č. 1924/2006, kterého se mohl dopustit tím, že zadal do vysílání 
reklamní spot „Marťánci“ odvysílaný dne 13.9.2013 v čase 21:53:18 hodin na programu 
NOVA (repríza), neboť jsou zde uvedena zdravotní tvrzení týkající se vlivu potraviny na 
posílení imunity dětí, v kontextu účinku jednotlivých složek (betaglukany a Imunaktiv s 
vitaminem C a Zn), aniž by tato zdravotní tvrzení byla prokazatelně schválena a dále 
pak, aniž by byly splněny všechny podmínky pro užití těchto zdravotních tvrzení, tak jak 
vyplývají z článku 10 předmětného nařízení.  

-  V souvislosti s tvrzením, které bylo obsaženo v obchodním sdělení „mentholka“, 
odvysílaném dne 16.9.2013 v čase 18:03:49 hodin na programu Prima, žádá Rada 
Ministerstvo zdravotnictví ČR o stanovisko týkající se zákonnosti distribuce přípravků s 
obsahem konopí, které deklarují léčebné účinky konopí, avšak nejsou funkčně řazeny 
mezi léky (soulad se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a vyhláškou MZdr č. 
221/2013). 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 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 § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamního spotu 
TEREZIA COMPANY s.r.o., IČ: 27251659, sídlem Praha 4 - Nusle, Na Veselí 744/26, 
PSČ 140 00, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 2 písm. d) 
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že zadal do vysílání obchodní 
sdělení „HLÍVA ÚSTŘIČNÁ + LACTOBACILY“, premiérově odvysílané dne 23.9.2013 v 
čase 10:00:34 hodin na programu ŠLÁGR TV. V rámci reklamního spotu jsou obsažena 
tvrzení, která by mohla vyvolávat dojem, že se jedná o potravinu, která má vlastnosti 



 

 

prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, resp. takové vlastnosti 
jsou v reklamě doplňku stravy přisuzovány („Výsledkem je vyšší aktivita a zároveň 
silnější podpora imunitního systému.“, dále pak „Nemoci se nám stále vracely, co bylo 
horší, chytali jsme je od dětí i my s manželem. Poté nám jeden známý lékárník 
doporučil přípravek hlívu ústřičnou s lactobacily, …“ a „Děti přestaly marodit, jsou více 
odolnější a dokonce i lépe jí.“ ).  

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými od 18. listopadu do 10. prosince 2013: CET 21 spol. s r. o./NOVA – Na 
vlastní oči, reportáž Svět podle poslance Šarapatky, 27. listopadu 2013 ve 22:00 hodin; 
FTV Prima, spol. s r.o./Prima – Odpolední zprávy a Zprávy FTV Prima, reportáže o 
sporu kolem likvidace padlého stromu, 4. prosince 2013 v 17:40 a v 18:55 hodin; Česká 
televize/ČT24 – Speciálu ČT24 na téma Vyjednávání o vládě, 2. prosince 2013 od 
20:00 hodin; Česká televize/ČT1 a ČT24 – Události, reportáž Kritika některých 
senátorů, 28. listopadu 2013 v 19:00 hodin; MTV NETWORKS s.r.o./VIVA Hungary – 
Kínos (v ČR Nešika), 23. září 2013 ve 20:30 hodin; Česká televize/ČT1 – obchodní 
sdělení, 30. listopadu 2013 kolem 20:00 hodin; TV CZ s.r.o./ACTIVE TV – Sexy výhra, 
21. listopadu 2013 od 22:00 hodin; Reklama unibet – program Nova sport, 3. listopadu 
2013; CET 21 spol. s r. o./NOVA – Ulice, díly vysílané 11. listopadu 2013 v 18:30 hodin 
a 28. listopadu 2013 v 18:30 hodin; Česká televize/ČT1 a ČT24 – Události, reportáž o 
neférových půjčkách, 13. května 2013 od 19:00 hodin; Česká televize/ČT24 – Studio 6, 
příspěvek o zákazech pouličního a podomního prodeje v obcích, 26. srpna 2013 od 
5:59 hodin; Česká televize/ČT24 – Studio 6, zpráva o zákazech pouličního a 
podomního prodeje v obcích, 13. října 2013 od 5:59 hodin; Československá filmová 
společnost, s.r.o./CS mini – Animátor, 17. listopadu 2013 od 9:30 hodin; Internet Mall, 
a.s./reklama www.MALL.cz – program Prima, 12. listopadu 2013 ve 14:04:32 hodin; 
FTV Prima, spol. s r.o./Prima – VyVolení – Duel, 28. listopadu 2013 ve 20:15 hodin; 
CET 21 spol. s r. o./NOVA – Dva a půl chlapa, 3. prosince 2013 v 16:30 hodin; Různí 
provozovatelé/Různé programy – nevhodné časy pro akční a agresivní pohádky pro děti 
obecně; EP Line SE/reklama FLEXI MONSTER – program Televize Barrandov, 5. 
prosince 2013 v 8:49:28 hodin; Seznam.cz a.s./Stream.cz (internetová audiovizuální 
mediální služba) – A dost!; Česká televize/ČT1 – plánovaný pořad Máte slovo s M. 
Jílkovou na téma vězeňství, před vysíláním pořadu; Televizní vysílání obecně – 
možnost vysílání programu pro seniory; Česká televize/ČT1 a ČT24 – Události, 
rozhovor s M. Zemanem, 5. prosince 2013 od 19:00 hodin; Česká televize/ČT sport – 
Cyklotoulky – Deštné v Orlických horách, 5. prosince 2013 ve 12:30 hodin; Česká 
televize/Různé programy – míra informování o kauze Davida Ratha obecně; Uložení 
pokut zadavateli a zpracovateli reklamy na finanční poradenství Partners, premiéra 21. 
ledna 2013 v 16:54:43 hodin na programu Nova Cinema; Česká televize/programy ČT 
bez konkretizace – hrubý jazyk v pořadech vysílaných před 22. hodinou obecně; Bez 
konkretizace provozovatele a programu – situace ve společnosti a její mediální reflexe 
obecně. 

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v 
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 46 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem CET 
21 spol. s r. o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, 
správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť dne 27. listopadu 2013 od 22:00 hodin na programu NOVA odvysílal pořad Na 
vlastní oči, resp. reportáž Svět podle poslance Šarapatky, včetně uvedení této 
reportáže, obsahující objektivně nedoložené skutkové tvrzení o převedení zadlužené 
společnosti ASPIRARE s.r.o. z M. Šarapatky jako většinového vlastníka na nového 
majitele, které je v rozporu s informacemi o této společnosti v Obchodním rejstříku, ze 
kterého bylo dále vyvozeno, že se M. Šarapatka takto zbavil dluhů, a tím se 
provozovatel mohl dopustit porušení zásad objektivity a vyváženosti. 



 

 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s 
ustanovením § 60 odst. 1 písm. e) 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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon 
č. 500/2004 Sb.") vydala toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli Jindřichohradecká 
televizní s.r.o., IČ 28109503, se sídlem Jindřichův Hradec, Vajgar 532, PSČ 37701, v 
souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. pokutu ve výši 10 
000 ,- Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že na písemnou výzvu nezapůjčil Radě ve stanovené lhůtě kontinuální 
záznam programu Jindřichohradecká televize ze dnů 14.–15. února 2013 od 00.00 do 
24.00 hodin, tj. z období dvou dnů. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní 
banky, variabilní symbol 2013380. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do pěti 
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální 
částkou 1 000,- Kč podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1 
vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní 
banky, variabilní symbol 2013380. 

-  Rada, jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, 
účinných v době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 
8a odst. 2 písm. g) a podle § 8a odst. 6 písm. b) téhož zákona a dle § 67 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), 
rozhodla dne 17. prosince 2013 takto: Rada ukládá společnosti TEREZIA COMPANY 
s.r.o., IČ: 272 51 659, se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Veselí 744/26, PSČ 140 00, v 
souladu s § 8a odst. 2 písm. g) a § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. pokutu ve 
výši 100 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 
40/1995 Sb., ke kterému došlo zadáním reklamy/teleshoppingu propagující produkt 
rakytníkový olej, odvysílané dne 28. května 2013 od 12:55:53 hodin na programu TV 
Šlágr, neboť v obchodním sdělení jsou prezentovány účinky přípravku, respektive 
rakytníkového oleje, s vlivem na léčení chorob, které jsou zde explicitně uvedeny: „Při 
vnitřním použití se používá při léčbě chorob trávicího traktu, příznivě působí při léčbě 
vředových onemocněních, při cévních onemocněních a potom při léčbě hemeroidů. Při 
vnějším použití se rakytníkový olej používá zejména při léčbě oparů, prasklin kůže, 
bércových vředů.“ Tím dochází k uvádění v omyl přisuzováním potravině vlastností 
prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění. Pokuta je splatná ve 
lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, 
variabilní symbol 2013718. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 
vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální 
částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 
3711-19223001/0710, variabilní symbol 2013718. Náhrada nákladů je splatná do pěti 
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

-  Rada , jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, 
účinných v době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 
8a odst. 2 písm. g) a podle § 8a odst. 6 písm. b) téhož zákona a dle § 67 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), 
rozhodla dne 17. prosince 2013 takto: Rada ukládá společnosti GREEN-SWAN 
Pharmaceuticals CR, a.s., IČ 25688600, se sídlem Praha 4, Pod Višňovkou 27/1662, 
pokutu ve výši 800 000,- Kč dle § 8a odst. 2 písm. g) a podle § 8a odst. 6 písm. b) 
zákona č. 40/1995 Sb., neboť jako zadavatel reklamy/teleshoppingu propagující produkt 
GS Condro, odvysílané jako druhé v pořadí v rámci teleshoppingového bloku Nedělní 
receptář EXTRA, cca od 13:10:10 hodin (pořad vysílán od 13:04:53 hodin) dne 31. 



 

 

března 2013 na programu Prima family porušila § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 
Sb., kterým se zakazuje uvádět v omyl přisuzováním potravině vlastností prevence a 
ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, neboť v předmětné reklamě jsou 
užity prvky a tvrzení, které deklarují léčebné účinky při onemocnění artrózou a to v 
kontextu prezentace doporučení přípravku Společností pro léčbu bolesti způsobené 
artrózou při Národním centru medicínských informací. Současně je pak v obchodním 
sdělení prezentován grafickou formou kolenní kloub se zdůrazněnými změnami a 
následně jsou opět graficky demonstrovány pozitivní účinky přípravku na kloub. Toto 
mediální sdělení je navíc podpořeno zmínkou, že uvedený přípravek doporučuje 
společnost, která se zaobírá léčbou bolesti způsobené artrózou, což vyvolá u diváka 
oprávněné spotřebitelské očekávání, že výrobek má účinek vztahující se k projevům 
onemocnění artrózou a zejména pak k bolesti a to vše navíc v kontextu doporučení 
odborníka na kloubní výživu a lékaře. Tyto výrazové prostředky pro spotřebitele 
demonstrují léčebné účinky. Tím dochází k uvádění v omyl přisuzováním potravině 
vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění. V souladu s 
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada 
účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 
000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 
2013415. Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na 
účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2013415.  

-  Rada , jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, 
účinných v době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 
8a odst. 2 písm. g) a podle § 8a odst. 6 písm. b) téhož zákona a dle § 67 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), 
rozhodla dne 17. prosince 2013 takto: Rada ukládá společnosti Prime Time Production 
s.r.o., IČ: 27974821 se sídlem Praha - Nové město, Krakovská 583 v souladu s § 8a 
odst. 2 písm.g) a podle § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. pokutu ve výši 10 
000,- Kč za porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ke 
kterému došlo zadáním reklamy vysílané ve dvou mutacích v rámci teleshoppingu dne 
18. dubna 2013 od 16:22:13 hodin (první mutace - harmonizační kůra cholesterol) a od 
17:33:55 (druhá mutace - harmonizační kůra čistící) na programu TV Plzeňská 1 
provozovatele Stylový nákup s.r.o., neboť zde absentoval zákonný text "doplněk stravy". 
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-
19223001/0710, variabilní symbol 2013691. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost 
uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy 
jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2013691. Náhrada 
nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

-  Rada, jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, 
účinných v době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle§ 
8a odst. 2 písm. g) a podle § 8a odst. 6 písm. b) téhož zákona a dle § 67 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), 
rozhodla dne 17. prosince 2013 takto: Rada ukládá společnosti Prime Time Production 
s.r.o., IČ: 27974821 se sídlem Praha - Nové město, Krakovská 583 v souladu s § 8a 
odst. 2 písm.g) a podle § 8a odst. 6 písm. b) ve spojení s § 1 odst. 8 zákona č. 40/1995 
Sb. pokutu ve výši 10 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené § 5a odst. 5 písm. d) 
zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo zadáním reklamy (označení sponzora) 
Wobenzym, odvysílané dne 1. června 2013 od 10:00:28 hodin na programu TV Pohoda, 
neboť v této reklamě/označení sponzora absentuje výzva k pečlivému pročtení 



 

 

příbalové informace. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto 
rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2013772. V souladu s 
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada 
účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 
000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 
2013772. Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí. 

-  Rada, jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, 
účinných v době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 
8a odst. 3 písm. f) a podle § 8a odst. 7 písm. a) téhož zákona a dle § 67 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), 
rozhodla dne 17. prosince 2013 takto: Rada ukládá společnosti IS Produkce s.r.o. IČ: 
283 15 707, sídlem: SNP 1191, Otrokovice, 765 02, v souladu s § 8a odst. 3 písm. f) a 
podle § 8a odst. 7 písm. a) ve spojení s § 1 odst. 8 zákona č. 40/1995 Sb. pokutu ve 
výši 20 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., 
ke kterému došlo zpracováním reklamy na produkt Biopron laktobacílky – sponzor 
pořadu, která byla odvysílána v premiéře dne 16. března 2013 od 6:56:28 hodin na 
programu Televize Barrandov, neboť v této reklamě/označení sponzora absentuje 
zákonný text „doplněk stravy“. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci 
tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2013752. V souladu 
s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada 
účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 
000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 
2013752. Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí.  

-  Rada na základě ustanovení § 7 odst. 1 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 17. prosince 2013 
toto usnesení: Rada zastavila správní řízení se společností Simply You 
Pharmaceuticals a.s., IČ 253 85 381, se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37, vedené pro 
možné porušení § 5d odst. 2 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit 
jakožto zadavatel reklamy propagující produkt – potravinu (doplněk stravy) Arginmax 
Forte, odvysílané dne 21. 7. 2013 od 14:38 hodin na programu NOVA, neboť se 
porušení zákona ze strany účastníka neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení 
správního řízení. 

-  Rada coby ústřední správní úřad vydala na základě ustanovení § 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 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.) dne 17. prosince 2013 toto usnesení: Rada zastavila s 
provozovatelem CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého 
nám.1078/5, 152 00 Praha 5, správní řízení vedené pro možné porušení § 31 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním pořadu Televizní noviny, 
resp. reportáže ČOI: většina „předváděček“ podvádí, dne 18. dubna 2013 v 19.30 hodin 
na programu NOVA, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro 
vedení řízení. 

-  Rada coby ústřední správní úřad na základě ustanovení § 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 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 17. prosince 2013 toto usnesení: Rada zastavila s 
provozovatelem TP Pohoda, s.r.o., IČ 26852683, sídlem Stavební 992/1, 708 00 
Ostrava – Poruba, správní řízení vedené pro možné porušení § 53a odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil odvysíláním pořadu Švihák lázeňský 
dne 1. června 2013 od10:00 hod. na programu TV Pohoda, který nebyl označen jako 
pořad obsahující umístěný produkt, neboť nebyla splněna podmínka předchozího 
typově shodného upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb.  

-  Rada coby ústřední správní úřad 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 TP Pohoda, s.r.o., IČ 26852683, sídlem 
Stavební 992/1, 708 00 Ostrava – Poruba, na porušení § 53a odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil odvysíláním pořadu Švihák lázeňský 
dne 1. června 2013 od10:00 hod. na programu TV Pohoda, který nebyl označen jako 
pořad obsahující umístěný produkt, přestože pořad prezentoval portfolio aktivit 
společnosti Lázně Luhačovice, a.s. Pořad je tvořen devíti rozhovory s představiteli 
jednotlivých provozů společnosti Lázně Luhačovice a.s., během nichž jsou 
představovány konkrétní služby a produkty, přičemž jsou opakovaně zdůrazňovány 
přednosti a kvality těchto služeb a produktů (léčebné procedury, aktivity Lázeňského 
divadla, léčba dětských pacientů, služby hotelu Alexandria, nabídka Francouzské 
restaurace). Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada coby ústřední správní úřad 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 TP Pohoda, s.r.o., IČ 26852683, sídlem 
Stavební 992/1, 708 00 Ostrava – Poruba, na porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil odvysíláním pořadu Švihák lázeňský 
dne 1. června 2013 od10:00 hod. na programu TV Pohoda, obsahující umístěný 
produkt, který byl nepatřičně zdůrazněn. Jediným a nosným tématem celého pořadu 
jsou komerční aktivity Lázně Luhačovice a.s. Veškeré projevy moderátora i jeho hostů 
směřují k propagaci lázní Luhačovice, ovšem nikoliv obecně jako lázeňského města, ale 
zcela konkrétně v kontextu s širokými léčebnými, kulturními i doplňkovými aktivitami 
společnosti Lázně Luhačovice a.s. Realizované rozhovory mají atributy komerčního 
rozhovoru. Čelní pracovníci Lázní Luhačovice a.s. jsou moderátorem vyzváni k 
prezentaci svého konkrétního oboru činnosti z portfolia aktivit společnosti Lázně 
Luhačovice a.s., jeho kvalit a výhod, které jsou následně dotazovanými pečlivě a 
systematicky odprezentovány. Jediným cílem pořadu tak bylo zviditelnit Lázně 
Luhačovice a.s. a její komerční aktivity, spočívající ve službách lázeňských, lékařských, 
kulturních, hotelových, restauračních, relaxačních a jiných, zvýšit povědomí o značce, 
podpořit a zvýšit u spotřebitele zájem o prezentovaný produkt. Rada stanovila lhůtu k 
nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada coby ústřední správní úřad na základě ustanovení § 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 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 17. prosince 2013 toto usnesení: Rada zastavila s 
provozovatelem itself s.r.o., IČ 18826016, se sídlem Brno, Pálavské náměstí 4343/11, 
PSČ 62800, správní řízení vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se provozovatel mohl dopustit neposkytnutím úplného záznamu 
vysílání programu Kyjovská televize ze dne 18. července 2013 od 00:00 do 24:00 hodin, 
neboť se porušení zákona neprokázalo a odpadl tedy důvod správního řízení. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Československá filmová 
společnost, s. r. o. ze dne 23. října 2013 k obchodnímu sdělení „Čteme s Librexem“, 



 

 

odvysílanému na programu CS mini dne 30. června 2013 v čase od 08:02 hod., které 
bylo označeno jako „Komerční prezentace“, resp. s vysvětlením toho, o jakou formu 
obchodního sdělení se v daném případě jednalo. 

-  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 Československá filmová společnost, s.r.o., IČ: 271 68 425 se sídlem 
Praha 9, Slévačská 744/1, PSČ 198 00, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 30. června 2013 v čase od 
08:02 hod odvysílal na programu CS mini teleshopping "Čteme s Librexem", označený 
jako "komerční prezentace". Provozovatel tak porušil povinnost, aby reklamy a 
teleshopping byly ve vysílání snadno rozeznatelné, označením teleshoppingu "komerční 
prezentace" byla rozeznatelnost tohoto typu obchodního sdělní pro diváka znesnadněna 
a divák mohl být uveden v omyl o povaze tohoto obchodního sdělení. Rada stanovila 
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele televizního vysílání CET 21 
spol. s r. o., se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 15200 Praha 5, IČ: 45800456, z 
jakých důvodů do skupiny příspěvků na téma problémů na dětském táboře v Havlišově 
Mlýně u Želetavy na Třebíčsku – reportáže Rodiče kritizují letní dětský tábor hrůzy v 
pořadu Televizní noviny dne 20. srpna 2013 v 19:30 hodin na programu NOVA, 
příspěvku Kauza dětského tábora hrůzy pokračuje v pořadu Odpolední Televizní noviny 
dne 21. srpna 2013 v 17:00 hodin na programu NOVA, a reportáže Rodiče kritizují letní 
dětský tábor hrůzy v pořadu Televizní noviny dne 21. srpna 2013 v 19:30 hodin na 
programu NOVA – nebylo zařazeno přímé vyjádření nebo redakčně tlumočený postoj 
kritizovaného provozovatele tábora ke konkrétním kritizovaným skutečnostem a 
podobně vyznívajícím tvrzením. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 6 As 1/2013-31 ze 
dne 14. listopadu 2013, jímž byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 
listopadu 2012, č.j.: 7 A 47/2012, kterým byla zamítnuta žaloba proti správnímu 
rozhodnutí č.j. hol/3899/09, sp.zn. 2009/113/HOL/FTV, kterým byla uložena pokuta ve 
výši 50 000,- Kč, za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním 
označení sponzora RAMA, produkt Classic Idea! Multivita (sponzor upoutávky, mutace 
1) dne 22. září 2008 ve 20:28:50 hod. na programu Prima televize, které naplňovalo 
definiční znaky reklamy, ale ve vysílání nebylo jako reklama rozeznatelné a řádně 
oddělené od ostatních částí programu.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 7. listopadu 2013, 
č.j. 11 A 263/2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 13. října 2010, č.j. 
had/3598/2010, kterým byla provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. uložena pokuta ve 
výši 50 000 Kč za porušení ustanovení § 8a odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., 
kterého se dopustil tím, že jako šiřitel neoznámil Radě,kdo je zadavatelem a 
zpracovatelem reklamy Imunit Akut, mutace 1, odvysílané v premiéře dne 29. ledna 
2010 v 09:41:54 hodin na programu Prima televize. 

 

AVMSnV 

 

-  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, vydala na základě 
písemného oznámení poskytovatele EQUINET s. r. o., ze dne 1. října 2013, doručeného 
Radě dne 22. listopadu 2013, toto potvrzení: Poskytovatel EQUINET s. r. o., IČ: 291 53 
000, se sídlem v Horoměřicích, Bicanova 903/5, PSČ 252 62, byl dne 17. prosince 2013 
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 poskytována ode dne 2. září 
2013 pod názvem EquiTV, umístěná na internetové adrese www.equitv.cz 

-  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, vydala na základě 
písemného oznámení poskytovatele Martina Švába, ze dne 3. prosince 2013, 
doručeného Radě dne 6. prosince 2013, toto potvrzení: Poskytovatel Martin Šváb, IČ: 
741 28 078, bytem v Mělníku, Větrová 1525, PSČ 276 01, byl dne 17. prosince 2013 
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 poskytována ode dne 5. 
listopadu 2013 pod názvem TV Mělníček, umístěná na internetové adrese 
www.melnicek.tv. 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele služby umístěné na adrese 
www.ltv-plus.cz společnost LOCAL TV PLUS, spol. s r. o., IČ 48394866, se sídlem 
Požárnická 140, 742 83 Klimkovice, z jakého důvodu Radě neoznámila poskytování 
služby. 

-  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, vydala na základě 
písemného oznámení poskytovatele LOCL TV PLUS, spol. s r. o., ze dne 21. listopadu 
2013, doručeného Radě dne 25. listopadu 2013, toto potvrzení: Poskytovatel LOCAL 
TV PLUS, spol. s r. o., IČ 48394866, se sídlem Požárnická 140, 742 83 Klimkovice, byl 
dne 17. prosince 2013 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 poskytována pod názvem LTV PLUS, umístěná na internetové adrese 
www.ltv-plus.cz. 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele služby umístěné na adrese 
www.tvslovacko.cz společnost J.D.Production, s.r.o., IČ 25592939, se sídlem 
Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště, z jakého důvodu Radě neoznámila 
poskytování služby. 

-  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, vydala na základě 
písemného oznámení poskytovatele J.D.Production, s. r. o., ze dne 20. listopadu 2013, 
doručeného Radě dne 22. listopadu 2013, toto potvrzení: Poskytovatel J.D.Production, 
s.r.o., IČ 25592939, se sídlem Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště, byl 
dne 17. prosince 2013 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 poskytována pod názvem Archiv pořadů televize slovácko, umístěná na 
internetové adrese www.tvslovacko.cz. 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele služby umístěné na adrese 
www.ikotva.cz pana Aleše Kadlece, IČ: 114 82 907, bytem v Kuřimi, Nová 1057, PSČ 
664 34, z jakého důvodu Radě neoznámil poskytování služby. 

-  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, vydala na základě 
písemného oznámení poskytovatele Aleše Kadlece, ze dne 18. listopadu 2013, 
doručeného Radě dne 21. listopadu 2013, toto potvrzení: Poskytovatel Aleš Kadlec, IČ: 
114 82 907, bytem v Kuřimi, Nová 1057, PSČ 664 34, byl dne 17. prosince 2013 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 poskytována pod názvem 
Webové stránky, umístěná na internetové adrese www.ikotva.cz. 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele služby umístěné na adrese 
http://tv.kasschodov.cz společnosti Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o., IČ 
26318491 sídlem náměstí ČSM 1022, 357 35 Chodov u Karlových Varů, z jakého 
důvodu Radě neoznámila poskytování služby. 

-  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, vydala na základě 
písemného oznámení poskytovatele Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o., ze 
dne 26. listopadu 2013, doručeného Radě dne 4. prosince 2013, toto potvrzení: 
Poskytovatel Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o., IČ 26318491 sídlem 
náměstí ČSM 1022, 357 35 Chodov u Karlových Varů, byl dne 17. prosince 2013 
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 poskytována pod názvem 
Poskytování archivních audiovizuálních záznamů prostřednictvím internetu, umístěná 
na internetové adrese www.kasschodov.cz. 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele služby umístěné na adrese 
http://televizeotrokovice.webnode.cz společnosti Otrokovická BESEDA, s.r.o., IČ 
25513885 sídlem nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, z jakého důvodu Radě 
neoznámila poskytování služby. 

-  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, vydala na základě 
písemného oznámení poskytovatele Otrokovická BESEDA, s.r.o., ze dne 4. prosince 
2013, doručeného Radě dne 6. prosince 2013, toto potvrzení: Poskytovatel společnost 
Otrokovická BESEDA, s.r.o., IČ 25513885 sídlem nám. 3. května 1302, 765 02 
Otrokovice, byl dne 17. prosince 2013 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 poskytována pod názvem Městská televize Otrokovice, 
umístěná na internetové adrese http://televizeotrokovice.webnode.cz. 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele služby umístěné na adrese 
www.polar.cz společnost POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 25859838, sídlem 
Boleslavova 710/19, 709 00 Ostrava, z jakého důvodu Radě neoznámila poskytování 
služby. 

-  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, vydala na základě 
písemného oznámení poskytovatele POLAR televize Ostrava, s.r.o., ze dne 25. 
listopadu 2013, doručeného Radě dne 28. listopadu 2013, toto potvrzení: Poskytovatel 
POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 25859838, sídlem Boleslavova 710/19, 709 00 
Ostrava, byl dne 17. prosince 2013 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 poskytována pod názvem POLAR, umístěná na internetové adrese 
www.polar.cz. 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele služby umístěné na adrese 
www.blansko.cz/media/televize-blansko pana Jana Popelky, IČ 13715569, bytem v 
Sloupu v Moravském Krasu 26, PSČ 67913, z jakého důvodu Radě neoznámil 
poskytování služby. 



 

 

-  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, vydala na základě 
písemného oznámení poskytovatele Jana Popelky, ze dne 26. listopadu 2013, 
doručeného Radě dne 28. listopadu 2013, toto potvrzení: Poskytovatel Jan Popelka, IČ 
13715569, bytem v Sloupu v Moravském Krasu 26, PSČ 67913, byl dne 17. prosince 
2013 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 poskytována pod 
názvem Televize Blansko - Videožurnál on-line, umístěná na internetové adrese 
www.blansko.cz/media/televize-blansko/videozurnal. 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele služby umístěné na adrese 
www.televizevysocina.cz společnosti SATT a.s., IČ 60749105, se sídlem Okružní 
1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou, z jakého důvodu Radě neoznámila poskytování 
služby. 

-  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, vydala na základě 
písemného oznámení poskytovatele SATT a. s., ze dne 5. prosince 2013, doručeného 
Radě dne 5. prosince 2013, toto potvrzení: Poskytovatel společnost SATT a.s., IČ 
60749105, se sídlem Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou, byl dne 17. prosince 
2013 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 poskytována pod 
názvem Televize Vysočina, umístěná na internetové adrese www.televizevysocina.cz. 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele služby umístěné na adrese 
www.tvms.cz/bucovickyregion.html pana Miroslava Smejkala, IČ 74335782, bytem 
Trávnická 555, 685 01 Bučovice, z jakého důvodu Radě neoznámil poskytování služby. 

-  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, vydala na základě 
písemného oznámení poskytovatele Miroslava Smejkala, ze dne 2. prosince 2013, 
doručeného Radě dne 4. prosince 2013, toto potvrzení: Poskytovatel Miroslav Smejkal, 
IČ 74335782, bytem Trávnická 555, 685 01 Bučovice, byl dne 17. prosince 2013 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 poskytována pod názvem 
TVMS, umístěná na internetové adrese www.tvms.cz. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Stanice O, a.s., IČ 26509911, 
sídlem Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5, z jakého důvodu Radě neoznámila 
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání, umístěné na internetové adrese 
http://ocko.tv. 

-  Rada konstatovala, že internetové stránky provozovatele Stanice O, a.s., IČ 
26509911, sídlem Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5, umístěné na internetové adrese 
http://ocko.tv/archiv, jsou audiovizuální mediální službou na vyžádání dle zákona č. 
132/2010 Sb.  

 

 

OSTATNÍ 

 

-  Rada vydala stanovisko podle § 5 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, k výkladu pojmu pořad pro děti: 

http://www.rrtv.cz/cz/static/metodiky/Stanovisko_porad_pro_deti.pdf
http://www.rrtv.cz/cz/static/metodiky/Stanovisko_porad_pro_deti.pdf


 

 

Pořad pro děti je pořad, který je vyroben a určen pro diváky mladší 12 let a je 
obsahově a formálně přizpůsoben zralosti osob této věkové kategorie.  

-  Rada se seznámila se závěrečnou zprávou o plnění priorit Rady v roce 2013 a 
přijímá priority pro rok 2014. 

-  Rada se seznámila s manuálem Jak na sexistickou reklamu. 

 

 

 

 

V Praze dne 19. 12. 2013 

Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 
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