
 

 

z 2. zasedání Rady, 
konaného dne 

         22. – 23. ledna 2019 
 
 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 2. zasedání projednala 40 bodů 
programu. Vyhodnotila 36 stížností diváků a posluchačů, vydala 6 upozornění na porušení zákona. 

 

Rada na svém 2. zasedání uložila pokutu zadavateli LUXDATOR s.r.o. ve výši 1000 Kč pro spáchání 
přestupku dle § 7a odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil tím, že jakožto zadavatel 
reklamy, která byla odvysílána dne 25. června 2018 v čase 12:58:37 hodin na programu KISS (České 
Budějovice 97,7 MHz) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., porušil povinnost 
poskytnout na výzvu orgánů dozoru pro účely správního řízení podle tohoto zákona ve lhůtě 
stanovené orgánem dozoru údaje o zpracovateli zadané reklamy. 

 

Rada uložila pokutu ve výši 100 000 Kč společnosti Mediashop Holding GmbH, za spáchání přestupku 
dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive 
teleshoppingu „Livington PRIME“, který byl odvysílán dne 18. prosince 2017 v čase 11:14:50 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, když v teleshoppingu uvádí, že k produktu Livington Prime obdrží divák jako dárek 
„prostorově úspornou nabíjecí základnu, která signalizuje nabíjení baterie“. Ve skutečnosti však cena 
výrobku zahrnuje sadu výrobků (vysavač Livington Prime, otočný kloub, turbo kartáč a nabíjecí 
stanici), neboť žádný z těchto výrobků není prodáván samostatně a všechny tedy tvoří integrální 
součást sady výrobků. Zadavatel se tvrzením, že kupující obdrží k vysavači zdarma nabíjecí stanici, 
dopouští klamavé obchodní praktiky, kdy v divákovi, resp. spotřebiteli vyvolává klamavý dojem, že 
kupuje samostatný produkt, vysavač Livington Prime, k němuž získává nabíjecí stanici jako dárek, ale 
ve skutečnosti divák kupuje sadu výrobků, která krom vysavače zahrnuje otočný kloub, turbo kartáč 
a nabíjecí stanici a žádný dárek zdarma nezískává.  

 

Rada uložila pořádkovou pokutu ve výši 5 000 Kč společnosti TELEMEDIA INTERACTV 
PRODUCTION HOME LIMITED, neboť tato společnost bezdůvodně odepřela podat Radě vysvětlení 
související s teleshoppingem Zavolej a vyhraj, odvysílaném 16. 4. 2018 v 18:05 hodin na programu 
JOJ Family: 1) K jakému účelu slouží telefonní linka 909 90 90 90 pro volající z ČR, která byla 
prezentována jako služba generování loterijních čísel ve hře Zavolej a vyhraj, přičemž je zároveň 
používána jako audiotexová linka s časovým zpoplatněním, na niž diváci telefonují, aby se dostali do 
studia nebo hovořili s operátorkami v teleshoppingovém bloku Linka lásky; 2) Co znamenají údaje o 
Hráči uvedené v bodě 4.1 pravidel hry na http://www.zavolejavyhraj.cz/pravidla-hry/, které říkají, že 
„Propagace je otevřena výlučně všem právnickým osobám, které jsou fyzicky přítomny v Rumunsku,“ 
a dále že Hráč „…během živého vysílání televizního pořadu volá ze stejného telefonního čísla 
pořadové číslo telefonního čísla, které bylo oznámeno v televizním pořadu a získalo tak bonus na 
účast na živém vysílání televizního programu a tak v souladu s výběrovým postupem popsaným v 
podmínce VI. se stává Hráčem a kdo může potvrdit, že je to ta osoba, která zaplatí fakturu za telefonní 
číslo, ze kterého byl hovor uskutečněn.“ 3) Jak dlouhá byla „kola“ popisovaná v bodě VI. pravidel hry 
na http://www.zavolejavyhraj.cz/pravidla-hry/ a jakým způsobem jsou o těchto kolech informováni 
diváci; 4) Jakým způsobem probíhá dokazování zmíněné v bodu 7.1 pravidel na 
http://www.zavolejavyhraj.cz/pravidla-hry/, kde je uvedeno: „Během hovoru, musí Vítěz 
Organizátorovi doložit, že je vlastníkem předplacené karty nebo předplatného telefonního čísla, ze 



 

 

kterého zakoupil Službu a účastnil se propagační akce (dále jen "Důkaz")“; 5) Kdo nese zodpovědnost 
za potenciálně nepravdivé informace uvedené v soutěži, když podle bodu 9.2 pravidel „Organizátor a 
vyloučené strany nenesou odpovědnost za jakékoli nesprávné nebo neúplné informace, které mohou 
být sděleny v průběhu řízení Soutěží (ať už v důsledku jedné z výše uvedených příčin nebo jinak).“ 6) 
Proč je v pravidlech na webu uvedeno, že „Služba a Propagace podléhají rumunskému právu“ a dále 
„Hráči se zavazují, že tato propagace se bude řídit právními předpisy Austrálie a veškeré spory, 
nároky a příčiny sporu vyplývající z této Propagace nebo spojené s ní, výklad Podmínek a Pravidel 
Propagace nebo jakákoli udělená cena budou vyřešeny jednotlivě, aniž by se uchýlili k jakékoli formě 
skupinové akce a výlučně soudy umístěné v Austrálii,…“  

Rada uznala vinným provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r.o. pro porušení § 32 odst. 7 písm. c) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl snadný a přímý přístup k informaci o 
tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Informace nebyla divákovi 
poskytnuta v rámci vysílání programu Info-kanál Jesenný a nebyla pro něj snadno dohledatelná ani 
na webových stránkách. Rada od uložení správního trestu upustila, neboť vzhledem k okolnostem 
spáchání přestupku lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před správním orgánem 
postačí k nápravě.  

 

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

 Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 
Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v době odvysílání obchodního sdělení 
(dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 2 písm. g) a § 8a odst. 5 písm. a) zákona č. 40/1995 
Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 22. ledna 
2019 takto: I. Obviněný, společnost LUXDATOR s.r.o., IČ: 04852249, se sídlem č.p. 87, 370 01 
Vráto, se uznává vinným v souladu s § 8a odst. 2 písm. g) zákona č. 40/1995 Sb. z porušení 
povinnosti stanovené v ustanovení § 7a odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil tím, že 
jakožto zadavatel reklamy, která byla odvysílána dne 25. června 2018 v čase 12:58:37 hodin na 
programu KISS (České Budějovice 97,7 MHz) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING 
s.r.o., porušil povinnost danou ustanovením § 7a odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb. poskytnout na 
výzvu orgánů dozoru pro účely správního řízení podle tohoto zákona ve lhůtě stanovené orgánem 
dozoru údaje o zpracovateli zadané reklamy. II. Za přestupek se obviněnému v souladu s § 8a 
odst. 5 písm. a) ukládá pokuta ve výši 1 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní 
moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2018990. V souladu s 
ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 
520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního 
řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 
2018990. Úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

 Rada se seznámila s analýzou zpravodajských a politicko-publicistických pořadů na programu 
Český rozhlas Plus. (Šlo o pořady Den podle…; Den v 60 minutách; Evropa Plus; Hlavní zprávy; 
Hlavní zprávy – rozhovory, komentáře; Interview Plus; Názory a Argumenty; Pro a proti; Speciál; 
Svět ve 20 minutách; Týden Plus; Zprávy a Zprávy v angličtině. Analyzovány byly tři epizody 
každého pořadu, a to v období od 22. září do 17. října 2018.) 

 Rada se seznámila s analýzou programu Oldies rádio provozovatele První rozhlasová, s.r.o. z úterý 
4. 12. 2018 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 programů – Radio COLOR 90,7 MHz Praha, 99,4 MHz 
Brno a 98,6 MHz Karlovy Vary, provozovatele ULTRAVOX, s.r.o. ze středy 2.1. 2019 od 07:00 – 
08:00 hodin, od 14:00 do 15:00 hodin a od 18:00 do 19:00 hodin 

 Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o. (program Radio Spin; Praha 96,2 MHz) dne 11. ledna 2019, HAMCO, s.r.o. 
(program RADIO HANÁ; Olomouc 92,3 MHz) dne 11. ledna 2019, Radio Contact Liberec spol. s 
r.o. (program Radio Contact Liberec; Liberec 101,4 MHz) dne 11. ledna 2019, RADIO UNITED 
BROADCASTING s. r. o. (program KISS; Zlín 90,3 MHz) dne 11. ledna 2019, provozovateli MEDIA 
BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Černá Hora, Trutnov 105,3 MHz) dne 11. ledna 2019, MAX 
LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO; Praha-Jinonice 102,9 MHz) dne 11. ledna 2019 a MEDIA 
BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; Pardubice 93,9 MHz) dne 11. ledna 2019. 

 Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, doručeným 
Radě dne 27. 12. 2018 pod JID 294066, spočívajícím v zahájení vysílání programu Rádio BLANÍK 
na kmitočtu Hodonín Doly 101,6 MHz /100 W dne 20. 12. 2018 dle rozhodnutí o udělení souhlasu 
se změnou licence č.j. RRTV/16387/2018-zab ze dne 4. 9. 2018. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

 Rada uděluje provozovateli, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se 
sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou skutečností uvedených 
v žádosti o licenci, č.j.: RRTV/10641/2017-smu, sp. zn.: RRTV/2017/618/smu, ze dne 18. července 
2017, podle § 21 odst. 1 písm. a), d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně: a) označení 
názvu programu z AMC CHANNEL RU na AMC CHANNEL UKR/Baltics; b) výčtu států, na jejichž 
území má být vysílání programu zcela nebo převážně směrováno, a to zúžením o státy: Arménii, 
Ázerbájdžán, Gruzii, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, 
Uzbekistán, dle žádosti ze dne 14. ledna 2019, č.j.: RRTV/692/2019-vra. 

 Rada uděluje provozovateli, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se 
sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou skutečností uvedených 
v žádosti o licenci, č.j.: RRTV/10639/2017-smu, sp. zn.: RRTV/2017/616/smu, ze dne 18. července 
2017, ve znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající 
ve změně výčtu států, na jejichž území má být vysílání programu Sundance TV PE zcela nebo 
převážně směrováno, a to zúžením o státy: Česká republika, Slovenská republika a Rumunsko, 
dle žádosti ze dne 14. ledna 2019, č.j.: RRTV/691/2019-vra. 

 Rada uděluje provozovateli, společnosti 3C spol. s r.o., IČ 005 32 819, se sídlem č.p. 89, 664 34 
Jinačovice, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.: Ru/91/03/797, ze 
dne 1. dubna 2003, ve znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající: a) v zúžení územního rozsahu vysílání programu 3C o katastrální území Žatčany, okres 
Brno venkov, k. ú. Česká, okres Brno venkov; b) v rozšíření územního rozsahu vysílání programu 
3C o katastrální území Chudčice, okres Brno venkov, dle žádosti ze dne 31. prosince 2018, č.j.: 
RRTV/59/2019-fia.  

 Rada registruje provozovateli převzatého rozhlasového a televizní vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů (registrace, č.j.: Rg/63/98, ze dne 31. srpna 1998), 3C spol. s r.o., IČ.: 005 32 
819, se sídlem č.p. 89, 664 34 Jinačovice, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., změnu 
registrace, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání, a to: a) zúžení územního rozsahu 
vysílání o katastrální území Žatčany, okres Brno venkov, k. ú. Česká, okres Brno venkov; b) 
rozšíření územního rozsahu vysílání o katastrální území Chudčice, okres Brno venkov, dle žádosti 
ze dne 31. prosince 2018, č.j.: RRTV/59/2019-fia.  

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se seznámila s žádostí o součinnost pana 
Denise Begy, předsedy představenstva společnosti AIDEM & Vyšší odborné školy televizní Brno 
a.s., doručenou dne 7. ledna 2019, a sděluje žadateli, že tato žádost je zjevně právně nepřípustná 



 

 

dle předběžného opatření vydaného Usnesením Krajského soudu v Brně, č. j. 1 Cm 165/2018-150 
ze dne 21. září 2018, kterým bylo společnosti AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s. 
zakázáno jednat prostřednictvím pana Denise Begy. 

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanoveními 
§ 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 AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s.., IČ 27695964, sídlem Vídeňská 
51/122, Přízřenice, 619 00 Brno, na porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť Rada nebyla do 30 dnů od zápisu do obchodního rejstříku informována o změně osob 
oprávněných za společnost jednat a o změně členů statutárního orgánu, která byla do obchodního 
rejstříku zapsána dne 28. listopadu 2018. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení 
tohoto upozornění. 

 Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2018/1043/rud provedla důkaz zhlédnutím reklamy 
s motivem „Clavin PLATINUM“ odvysílané dne 23. července 2018 v čase 14:52:02 hodin na 
programu SPORT2, reklamy s motivem „Clavin PLATINUM“ odvysílané dne 29. července 2018 v 
čase 12:42:25 na programu SPORT2, reklamy s motivem „ARGINMAX“ odvysílané dne 5. srpna 
2018 v čase 15:48:43 na programu Sport1 Czechia and Slovakia, reklamy s motivem „ARGINMAX“ 
odvysílané dne 23. srpna 2018 v čase 8:55:16 na programu Sport1 Czechia and Slovakia a reklamy 
s motivem „ARGINMAX“ odvysílané dne 29. srpna 2018 v čase 15:40:04 na programu SPORT2.  

 Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2018/874/rud provedla důkaz zhlédnutím reportáže 
s názvem „S ortelem v zádech“ odvysílané v rámci pořadu Reportéři ČT dne 27. srpna 2018 od 
21:25 hodin na programu ČT1. 

 Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2018/907/rud provedla důkaz zhlédnutím pořadu 
Newsroom ČT24, respektive tematického bloku věnovaného nominaci Petra Štěpánka na post 
radního Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, odvysílaného dne 23. září 2018 od 22:02 hodin 
na programu ČT24.  

 Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2018/988/rud provedla důkaz zhlédnutím reportáže 
s názvem „Afghánec, který pobodal tři lidi v Ravensburgu, nepůjde do vězení“, odvysílané v rámci 
zpravodajského pořadu Velké zprávy na programu Prima dne 30. září 2018 od 18:55 hodin. 

 Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2018/1024/rud provedla důkaz zhlédnutím záznamu 
pořadu Česko hledá prezidenta odvysílaného dne 23. ledna 2018 na programu Prima.  

 Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými v období 
od 27. prosince 2018 do 14. ledna 2019 (celkem 36 podání): TV Nova s. r. o. / NOVA – Láska 
nebeská, 26. prosince 2018 od 13:20 hodin; Seznam.cz TV, s.r.o. / Seznam.cz TV – Kick-Ass, 1. 
ledna 2019 od 15:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / různé programy – upoutávka na programový 
blok Drsný svět programu Prima ZOOM s motivem Jana Husa; TV Nova s. r. o. / Nova Cinema – 
hlasitost reklam a upoutávek v přerušeních filmu Vánoční prázdniny, 25. prosince 2018 od 8:45 
hodin; Česká televize / ČT24 – Události, komentáře, 20. prosince 2018 od 22:00 hodin; Dermacol, 
a.s. (zadavatel reklamy) – reklamní spot Dermacol Men Agent; Česká kancelář pojistitelů 
(zadavatel reklamy) – reklamní spot LINKA POMOCI ŘIDIČŮM (1224); Česká televize / ČT1 a 
ČT24 – Události, příspěvek Hodnocení politiky, 29. prosince 2018 od 19:00 hodin; Česká televize 
/ ČT :D – díl seriálu Peg + Kočičák s podtitulem Dobrodružství na svátek Íd al-adhá v rámci pásma 
Kouzelná školka, 27. prosince 2018 od 17:30 hodin; TV Nova s. r. o. / NOVA – reklamy v přerušení 
pořadu Harry Potter a vězeň z Azkabanu, 22. prosince 2018 od 20:20 hodin; TV Nova s. r. o. / 
NOVA – reklamy v přerušení pořadu Harry Potter a Ohnivý pohár, 29. prosince 2018 od 20:20 
hodin; Česká televize / ČT1 – Po strništi bos, 1. ledna 2019 od 20:00 hodin; Česká televize / ČT 
:D – díl seriálu Doktorka Plyšáková s podtitulem Pohotovostní plán, 2. ledna 2019 od 11:45 hodin; 
Česká televize / ČT1 a ČT24 – Otázky Václava Moravce, rozhovor s premiérem Andrejem 
Babišem, 6. ledna 2019 od 12:00 hodin; TV Nova s. r. o. / NOVA – Oheň, 6. ledna 2019 od 12:35 
hodin; Česká televize / ČT2 – Domov aneb Kam směřuje naše cesta, 4. ledna 2019, 1. díl od 16:55 



 

 

hodin, 2. díl od 17:50 hodin; Mediashop Holding (zadavatel teleshoppingu) – teleshopping Ear 
Wizard, vysíláno 16. října 2018 na programu kinoSvět; Česká televize / bez specifikace programu 
– cyklický pořad Kočka není pes bez specifikace dílů a doby vysílání; Česká televize / bez 
specifikace programu – anoncování vánočního poselství prezidenta republiky; Vodafone Czech 
Republic a.s. (zadavatel obchodního sdělení) – reklama Můj Vodafone; Česká televize / ČT24 – 
Události, komentáře, příspěvek na téma Stav ženských práv v Saúdské Arábii, 8. ledna 2019 od 
22:00 hodin; Česká televize / ČT1 a ČT24 – Události, příspěvek Půl století od oběti Jana Palacha, 
9. ledna 2019 od 19:00 hodin. 

 Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), žádá provozovatele vysílání Strakonická televize, s.r.o., IČ: 
26076357, sídlem Mírová 831, Strakonice, PSČ 386 01, o podání vysvětlení, proč se v reportáži, 
odvysílané dne 30. října 2018 v rámci Zpravodajství Strakonické televize ve smyčce ze 44. týdne 
2018 na programu Strakonická televize (STTV), a pojednávající o okolnostech stížnosti na průběh 
komunálních voleb ve Strakonicích, podané u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vyjadřuje 
k tématu pouze starosta města, a proč nebyl dán prostor pro vyjádření také stěžovateli, který by 
mohl osvětlit, na základě jakých argumentů zpochybnil průběh voleb. Rada stanovuje lhůtu k 
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

 Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), žádá provozovatele vysílání FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, 
sídlem Na žertvách 132/24, Libeň, 180 00 Praha 8, o podání vysvětlení ohledně reportáže s 
názvem Za to, že zabránil nehodě, dostal pokutu, zařazené v pořadu Velké zprávy, odvysílaném 
dne 7. listopadu 2018 od 18:55 hodin na programu Prima, a to z jakého zdroje pochází informace 
o komunikaci údajně proběhlé mezi panem Bouškou a pracovníkem dopravního odboru, a jak byla 
pravost této komunikace ověřena, jestliže bylo na jejím základě vzneseno obvinění z korupce. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

 Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Seznam.cz TV, s.r.o., IČ: 
06387233, sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, na porušení § 32 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním pořadu Kick-Ass dne 1. ledna 2019 od 15:00 hodin 
na programu Seznam.cz TV, dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 
22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí 
a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad, který byl odvysílán v čase, kdy mohou být u 
obrazovky děti, obsahoval několik scén realisticky znázorňujících brutální násilí, zejména scénu 
popravy zbitého, nehybného, bezbranného ležícího člověka výstřelem z pistole (v úseku 1:01:20-
1:02:00 hodin od začátku pořadu), či scénu s mučením bezmocných zajatců (v úseku 1:35:45-
1:42:00 hodin od začátku pořadu), jejichž utrpení působilo věrohodně, a jejímiž nedobrovolnými 
svědky byli prostřednictvím přímého přenosu učiněni další lidé, kteří nemohli proti páchanému 
násilí zasáhnout. Páchání násilí bez možnosti obrany v těchto scénách působilo výrazně tísnivě. 
Zhlédnutí pořadu tak mohlo u nezletilých osob vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy 
úzkosti, a tím ohrozit jejich psychický vývoj. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
upozornění. 

 Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu VOYO provozovatele TV 
Nova s.r.o. ze dne 29. října 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin.  

 Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále 



 

 

jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem 
Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem v 
současné době naplňuje základní programovou specifikaci programu VOYO (licence udělená 
rozhodnutím č. j. zem/1346/2011, ze dne 19. dubna 2011, sp. zn. 2011/173/zem/CET), dle které 
má být součástí vysílání publicistika, resp. které konkrétní publicistické pořady do vysílání 
programu VOYO aktuálně zařazuje. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení této výzvy.  

 Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného 
klamání spotřebitele obsahem reklamy Dr. Max odvysílané dne 1. 12. 2018 od 6:22:31 hodin, že 
věc odkládá. 

 Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) a dle § 8a odst. 2 
písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a ustanovení 
§ 46 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 22. ledna 2019 toto rozhodnutí: I. Zadavatel 
teleshoppingového spotu, společnost Mediashop Holding GmbH, se sídlem Schwarzottstrasse 2a 
A-2620 Neunkirchen, Rakousko, se uznává vinnou ze spáchání přestupku dle § 2 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Livington 
PRIME“, který byl odvysílán dne 18. prosince 2017 v čase 11:14:50 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, když v teleshoppingu uvádí, že k produktu Livington Prime obdrží divák jako dárek 
„prostorově úspornou nabíjecí základnu, která signalizuje nabíjení baterie“. Ve skutečnosti však 
cena výrobku zahrnuje sadu výrobků (vysavač Livington Prime, otočný kloub, turbo kartáč a 
nabíjecí stanici), neboť žádný z těchto výrobků není prodáván samostatně a všechny tedy tvoří 
integrální součást sady výrobků. Zadavatel se tvrzením, že kupující obdrží k vysavači zdarma 
nabíjecí stanici, dopouští klamavé obchodní praktiky, kdy v divákovi, resp. spotřebiteli vyvolává 
klamavý dojem, že kupuje samostatný produkt, vysavač Livington Prime, k němuž získává nabíjecí 
stanici jako dárek, ale ve skutečnosti divák kupuje sadu výrobků, která krom vysavače zahrnuje 
otočný kloub, turbo kartáč a nabíjecí stanici a žádný dárek zdarma nezískává. II. Za přestupek se 
pachateli v souladu s § 8a odst. 2 písm. b) a § 8a odst. 6 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. ukládá 
pokuta ve výši 100 000,- Kč Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto 
rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2018393. III. V souladu s ustanovením 
§ 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 
uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč 
(slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711- 19223001/0710, variabilní symbol 2018393, úhrada 
nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

 Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění 
(dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. u) a § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla 
takto: I. Obviněný provozovatel KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 15043355, sídlem Plynárenská 
671, 280 02, Kolín, se uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. u) zákona č. 231/2001 Sb. 
pro porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl 
snadný a přímý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního 
vysílání je Rada. Informace nebyla divákovi poskytnuta v rámci vysílání programu Info-kanál 
Jesenný a nebyla pro něj snadno dohledatelná ani na webových stránkách. II. V souladu s § 43 



 

 

odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., se od uložení správního trestu upouští, neboť vzhledem k 
okolnostem spáchání přestupku lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před 
správním orgánem postačí k nápravě.  

 Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, 
sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, z jakého důvodu bylo v reportáži tematizující 
odmítnutí Jiřího Drahoše účastnit se jedné z předvolebních debat, odvysílané v pořadu Zprávy FTV 
Prima dne 7. ledna 2018 od 18.55 hodin na programu Prima, informováno s výrazně negativním 
vyzněním o omluvě Jiřího Drahoše z účasti na jedné z debat na Primě, zatímco rozhodnutí Miloše 
Zemana neúčastnit se žádné z debat v médiích bylo v téže reportáži pouze krátce zmíněno bez 
hodnotícího pohledu.  

 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 FTV 
Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, na porušení 
ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Zprávy 
FTV Prima dne 7. ledna 2018 od 18.55 hodin na programu Prima, respektive reportáže tohoto 
pořadu tematizující odmítnutí Jiřího Drahoše účastnit se jedné z předvolebních debat. Reportáž 
informovala s výrazně negativním vyzněním o omluvě Jiřího Drahoše z účasti jedné z debat na 
Primě, zatímco rozhodnutí Miloše Zemana neúčastnit se žádné z debat v médiích bylo v téže 
reportáži pouze krátce zmíněno bez hodnotícího pohledu. Takovéto zpracování zprávy postrádalo 
redakční neutralitu ke dvěma kandidátům na post prezidenta, čímž se provozovatel dopustil 
porušení zásad objektivního informování. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
tohoto upozornění. 

 Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, 
sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, z jakého důvodu bylo v pořadu Partie, 
odvysílaném dne 7. 1. 2018, zcela odlišně moderátorkou interpretováno odmítnutí účasti v 
předvolební debatě v případě Jiřího Drahoše a v případě Miloše Zemana. Zatímco v případě Jiřího 
Drahoše zahrnovala interpretace moderátorky pořadu negativní hodnocení, v případě Miloše 
Zemana byla neúčast interpretována zcela neutrálně, bez negativního zabarvení. 

 Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele DONEAL, s. r. o. ohledně obsahu 
záznamu, který byl zaslán Radě na DVD-R nosiči v reakci na vyžádání (č.j. RRTV/14335/2018-
bur) záznamu kontinuálního úseku vysílání programu JOJ Cinema ze dne 13. července 2018, v 
časovém úseku od 18.00 do 22.00 hodin, v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě. 
Záznam, zaslaný jako součást zásilky, podané dne 8. srpna 2018 zástupcem provozovatele 
(Advokátní kancelář Bugala – Ďurček), a doručené Radě dne 13. srpna 2018 (č.j. 
RRTV/15238/2018-vac), sice obsahuje záznam programu, v průvodním dopise identifikovaného 
jako JOJ Cinema, ale jeho obsahem jsou jednak zábavné pořady „Moja mama varí lepšie ako tvoja“ 
a „Všetko, čo mám rád“, jednak zpravodajský pořad „Noviny“. Program JOJ Cinema má přitom dle 
podmínek licence vysílat výhradně filmy, a dle programových přehledů měly být v inkriminovaném 
časovém úseku daného dne skutečně vysílány filmy Půlnoční polibek a Absurdistán. 

 Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio a. s, jakým 
způsobem zpřístupňoval pro osoby se zrakovým postižením epizody pořadu Exkluziv Kateřiny 
Brožové odvysílané dne 22. května 2018 od 1:52 hodin a 29. května 2018 od 2:05 hodin na 
programu Televize Barrandov.  

 Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., z jakého 
důvodu vykázal na žádost Rady (dopis č. j. RRTV/9694/2018-bur) vydání pořadu Rockové zprávy 
(Rock News), odvysílané dne 21. května 2018 od 8:00 a 9:00 hodin, 22. května 2018 od 8:00 a 
9:00 hodin, 23. května 2018 od 8:00 a 9:00 hodin a 24. května 2018 od 8:00 a 9:00 hodin na 
programu Rebel jakožto zpřístupněné pro osoby se zrakovým postižením.  



 

 

 Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, se 
sídlem v Ostravě, Stavební 992/1, PSČ 708 00, o podání vysvětlení, zda pořad Rockové zprávy 
(Rock News) zpřístupňuje pro osoby se zrakovým postižením audio složkou pořadu – čtením 
psaného informativního textu, které je přímou součástí pořadu a není tak obsaženo na samostatné 
audiostopě určené pro audiopopisy pro osoby se zrakovým postižením. Rada žádá, aby 
provozovatel podané vysvětlení doložil záznamem některého z vydání pořadu Rockové zprávy 
(Rock News). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

 Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele T-Mobile Czech Republic a.s., z jakého 
důvodu vysílal dne 31. srpna 2018 v úseku 00:00-24:00 hodin program Magenta TV v programové 
smyčce o délce 1:23:05 hodin, zatímco licence č. j. RRTV/7247/2017-smu (JID: 243998 - RRTV) 
ze dne 25. dubna 2017, sp. zn. 2017/253/smu, ve znění pozdějších změn, stanoví, že „základem 
programového schématu vysílání je 4-12hodinová smyčka“, a jakým způsobem dne 31. srpna 2018 
umožnil divákům programu Magenta TV snadný, přímý a trvalý přístup k údajům a informacím 
podle § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. 

 Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Jaroslav Heindl, 1) z jakého důvodu do 
vysílání programu TV FOCUS v úterý 10. 7. 2018 ve 20:00 hod nebyla zařazena premiéra 
zpravodajské relace, jak uvádějí licenční podmínky k programu; 2) jakým způsobem proběhlo 
zadání prezentace služeb a slevových akcí KT Kadaň v čase 33:25 minut od začátku smyčky, 
vysílané 9.-10. 7. 2018 na programu TV FOCUS – tzn., zda bylo sdělení odvysíláno za úplatu nebo 
obdobnou protihodnotu. 

 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 Jaroslav Heindl, IČ 
67219888, se sídlem Vinohrady 2005, 432 01 Kadaň, na porušení licenčních podmínek, kterého 
se dopustil tím, že do vysílání programu TV FOCUS dne 10. 7. 2018 ve 20:00 hod nezařadil 
premiéru zpravodajské relace, jak uvádějí licenční podmínky k programu. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 60 dní ode dne doručení tohoto upozornění.  

 Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Miloslava Akrmana, IČ 11025247, 
sídlem Husova 14, Hlinsko, PSČ 53901, jaký vliv na obsah a strukturu vysílání programu 
Informační kanál Hlinsko mají zástupci města Hlinsko, pokud provozovatel ve svém dopise ze dne 
15. listopadu 2018, č.j. RRTV/19800/2018-rud, uvádí, že jej město Hlinsko požádalo o zveřejnění 
závažného oznámení ohledně kůrovce v lesích, přičemž provozovatel tomuto požadavku vyhověl 
a reportáž natočil a odvysílal. 

 Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Strakonická televize, s.r.o., IČ 
26076357, sídlem Mírová 831, Strakonice, PSČ 38601, zda na písemnou žádost Rady zapůjčil 
záznamy všech pořadů a dalších částí vysílání programu Strakonická televize (STTV), které byly 
odvysílány ve dnech 25. – 26. března 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin, jelikož 
zapůjčený záznam neobsahoval reprízu zpravodajství z 11. týdne roku 2018, ačkoli licenční 
podmínky programu stanovují, že součástí vysílání je také repríza obrazového zpravodajství z 
předchozího týdne. 

 Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Strakonická televize, s.r.o., IČ 
26076357, sídlem Mírová 831, Strakonice, PSČ 38601, jakým způsobem naplňuje povinnost 
uloženou § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. jakým způsobem umožňuje divákům 
snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním 
televizního vysílání je Rada. Na internetových stránkách programu i v samotném vysílání je 
uvedena pouze informace o dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na 



 

 

vyžádání, která se vztahuje pouze k nelineární službě www.tv.strakonice.eu, nikoli k televiznímu 
vysílání programu Strakonická televize (STTV). 

 Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele teleshoppingu, společnosti TELEMEDIA 
INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED, sídlem ARCH. MAKARIOS III, 195 NEOCLEOUS 
HOUSE P.C. 3030. LIMASSOL CYPRUS, v souvislosti s teleshoppingovým blokem Linka lásky, 
odvysílaným dne 26. 2. 2018 od 18:05 hodin na programu JOJ Family. 

 Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá zadavatele teleshoppingu, společnost TELEMEDIA INTERACTV 
PRODUCTION HOME LIMITED, sídlem ARCH. MAKARIOS III, 195 NEOCLEOUS HOUSE P.C. 
3030. LIMASSOL CYPRUS, o podání vysvětlení související s teleshoppingovým blokem Linka 
lásky, odvysílaným dne 26. 2. 2018 od 18:05 hodin na programu JOJ Family, respektive vysvětlení, 
jaké telefonní číslo pro diváky volající ze Slovenska bylo správné a platné – zda to, které bylo 
uvedeno na televizní obrazovce (tj. 0900 700 707), či to, které bylo uvedeno v podmínkách na 
webu http://www.rychlahra.org/linka-lasky-joj/ obsahovaly (tj. 0900 700 969), a dále Rada žádá o 
vysvětlení, jaká konkrétní opatření zadavatel přijal, aby se „riziko obdobných chyb v budoucnu 
maximálně eliminovalo“, jak uvádí v podaném vysvětlení ze dne 20. prosince 2018, č.j. 
RRTV/21273/2018-vra. Pro podání vysvětlení stanovuje Rada lhůtu 30 dní ode dne doručení této 
žádosti.  

 Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION 
HOME LIMITED, sídlem ARCH. MAKARIOS III, 195 NEOCLEOUS HOUSE P.C. 3030. LIMASSOL 
CYPRUS, souvisejícím s teleshoppingem Eroskop, odvysílaným 1.–2. 3. 2018 v 23:37–01:37 hodin 
na programu BARRANDOV PLUS, respektive s vysvětlením, proč podmínky provozu linek na webu 
www.eroskop.cz, na nějž odkazoval textový kraul na obrazovce v průběhu pořadu, obsahovaly 
sdělení, že „soutěžící jsou výslovně upozorněni písemně na obrazovce, že často budou na 
telefonní lince čekat i přesto, že moderátorka/moderátor nebude s žádným soutěžícím hovořit,“ 
přičemž na nic takového diváci na obrazovce písemně upozorněni nebyli.  

 -  I. 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.") a v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 22. ledna 2019 toto rozhodnutí: Rada ukládá 
společnosti TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED, se sídlem ARCH. 
MAKARIOS III, 195 NEOCLEOUS HOUSE P.C. 3030. LIMASSOL CYPRUS, pořádkovou pokutu 
podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 5 000 Kč, neboť tato společnost 
bezdůvodně odepřela podat Radě vysvětlení související s teleshoppingem Zavolej a vyhraj, 
odvysílaném 16. 4. 2018 v 18:05 hodin na programu JOJ Family: 1) K jakému účelu slouží telefonní 
linka 909 90 90 90 pro volající z ČR, která byla prezentována jako služba generování loterijních 
čísel ve hře Zavolej a vyhraj, přičemž je zároveň používána jako audiotexová linka s časovým 
zpoplatněním, na niž diváci telefonují, aby se dostali do studia nebo hovořili s operátorkami v 
teleshoppingovém bloku Linka lásky; 2) Co znamenají údaje o Hráči uvedené v bodě 4.1 pravidel 
hry na http://www.zavolejavyhraj.cz/pravidla-hry/, které říkají, že „Propagace je otevřena výlučně 
všem právnickým osobám, které jsou fyzicky přítomny v Rumunsku,“ a dále že Hráč „…během 
živého vysílání televizního pořadu volá ze stejného telefonního čísla pořadové číslo telefonního 
čísla, které bylo oznámeno v televizním pořadu a získalo tak bonus na účast na živém vysílání 
televizního programu a tak v souladu s výběrovým postupem popsaným v podmínce VI. se stává 
Hráčem a kdo může potvrdit, že je to ta osoba, která zaplatí fakturu za telefonní číslo, ze kterého 
byl hovor uskutečněn.“ 3) Jak dlouhá byla „kola“ popisovaná v bodě VI. pravidel hry na 
http://www.zavolejavyhraj.cz/pravidla-hry/ a jakým způsobem jsou o těchto kolech informováni 
diváci; 4) Jakým způsobem probíhá dokazování zmíněné v bodu 7.1 pravidel na 
http://www.zavolejavyhraj.cz/pravidla-hry/, kde je uvedeno: „Během hovoru, musí Vítěz 



 

 

Organizátorovi doložit, že je vlastníkem předplacené karty nebo předplatného telefonního čísla, ze 
kterého zakoupil Službu a účastnil se propagační akce (dále jen "Důkaz")“; 5) Kdo nese 
zodpovědnost za potenciálně nepravdivé informace uvedené v soutěži, když podle bodu 9.2 
pravidel „Organizátor a vyloučené strany nenesou odpovědnost za jakékoli nesprávné nebo 
neúplné informace, které mohou být sděleny v průběhu řízení Soutěží (ať už v důsledku jedné z 
výše uvedených příčin nebo jinak).“ 6) Proč je v pravidlech na webu uvedeno, že „Služba a 
Propagace podléhají rumunskému právu“ a dále „Hráči se zavazují, že tato propagace se bude 
řídit právními předpisy Austrálie a veškeré spory, nároky a příčiny sporu vyplývající z této 
Propagace nebo spojené s ní, výklad Podmínek a Pravidel Propagace nebo jakákoli udělená cena 
budou vyřešeny jednotlivě, aniž by se uchýlili k jakékoli formě skupinové akce a výlučně soudy 
umístěné v Austrálii,…“ Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 
2018638. II. Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá 
zadavatele, společnost Telemedia Interactv Production Home Limited, sídlem Arch. Makarios 
III,195 Neocleous House P.C. 3030. Limassol Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.: HE 
144566, o podání vysvětlení související s teleshoppingem Zavolej a vyhraj, odvysílaném 16. 4. 
2018 v 18:05 hodin na programu JOJ Family: 1) K jakému účelu slouží telefonní linka 909 90 90 
90 pro volající z ČR, která byla prezentována jako služba generování loterijních čísel ve hře Zavolej 
a vyhraj, přičemž je zároveň používána jako audiotexová linka s časovým zpoplatněním, na niž 
diváci telefonují, aby se dostali do studia nebo hovořili s operátorkami v teleshoppingovém bloku 
Linka lásky; 2) Co znamenají údaje o Hráči uvedené v bodě 4.1 pravidel hry na 
http://www.zavolejavyhraj.cz/pravidla-hry/, které říkají, že „Propagace je otevřena výlučně všem 
právnickým osobám, které jsou fyzicky přítomny v Rumunsku,“ a dále že Hráč „…během živého 
vysílání televizního pořadu volá ze stejného telefonního čísla pořadové číslo telefonního čísla, 
které bylo oznámeno v televizním pořadu a získalo tak bonus na účast na živém vysílání televizního 
programu a tak v souladu s výběrovým postupem popsaným v podmínce VI. se stává Hráčem a 
kdo může potvrdit, že je to ta osoba, která zaplatí fakturu za telefonní číslo, ze kterého byl hovor 
uskutečněn.“ 3) Jak dlouhá byla „kola“ popisovaná v bodě VI. pravidel hry na 
http://www.zavolejavyhraj.cz/pravidla-hry/ a jakým způsobem jsou o těchto kolech informováni 
diváci; 4) Jakým způsobem probíhá dokazování zmíněné v bodu 7.1 pravidel na 
http://www.zavolejavyhraj.cz/pravidla-hry/, kde je uvedeno: „Během hovoru, musí Vítěz 
Organizátorovi doložit, že je vlastníkem předplacené karty nebo předplatného telefonního čísla, ze 
kterého zakoupil Službu a účastnil se propagační akce (dále jen "Důkaz")“; 5) Kdo nese 
zodpovědnost za potenciálně nepravdivé informace uvedené v soutěži, když podle bodu 9.2 
pravidel „Organizátor a vyloučené strany nenesou odpovědnost za jakékoli nesprávné nebo 
neúplné informace, které mohou být sděleny v průběhu řízení Soutěží (ať už v důsledku jedné z 
výše uvedených příčin nebo jinak).“ 6) Proč je v pravidlech na webu uvedeno, že „Služba a 
Propagace podléhají rumunskému právu“ a dále „Hráči se zavazují, že tato propagace se bude 
řídit právními předpisy Austrálie a veškeré spory, nároky a příčiny sporu vyplývající z této 
Propagace nebo spojené s ní, výklad Podmínek a Pravidel Propagace nebo jakákoli udělená cena 
budou vyřešeny jednotlivě, aniž by se uchýlili k jakékoli formě skupinové akce a výlučně soudy 
umístěné v Austrálii,…“. Pro podání vysvětlení stanovuje Rada lhůtu 30 dní ode dne doručení této 
opakované žádosti.  

 Rada se seznámila s reakcí provozovatele Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. č.j. 
RRTV/399/2019-vra na upozornění (č.j. RRTV/18565/2018-loj) na porušení licenčních podmínek, 
kterého se dopustil tím, že nevysílal arabskou jazykovou mutaci programu INFO - AR, jejíž vysílání 
předpokládá licence č. j. RRTV/2242/2016-zem (JID: RRTV-5157381) ze dne 19. července 2016, 
sp. zn. 2015/1033/zem/Léč. 

 

 

 



 

 

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 

 Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti goNET s.r.o., sídlem Úprkova 1/25, Přívoz, 
Ostrava, PSČ 702 00, z jakého důvodu Radě doposud neoznámila poskytování audiovizuální 
mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese https://www.lepší.tv/, resp. 
https://www.xn--lep-tma39c.tv/top_tv/.  

 Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 132/2010 Sb. žádá 
společnost goNET s.r.o., sídlem Úprkova 1/25, Přívoz, Ostrava, PSČ 702 00, o umožnění přístupu 
do placené služby umístěné na internetové adrese https://www.lepší.tv/, resp. https://www.xn--lep-
tma39c.tv/top_tv/ za účelem posouzení naplňování definičních znaků audiovizuální mediální 
služby na vyžádání ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb. 

 Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání 
poskytovatele SAT Plus, s.r.o., se sídlem Závišova 502/5, 140 00 Praha, umístěné na internetové 
adrese http://www.youtube.com/hdplus. 

 

 

V Praze dne 24. ledna 2019 

 

 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

 

podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


