
Spisová značka: RRTV/2017/555/loj Zasedání Rady: 14 / poř.č.: 
47 
Jednoznačný identifikátor: 879444 Dne: 29.08.2017 

zpracoval: Bláhová Viera 

Věc: 

FTV Prima, spol. s r. o./Prima/26.4.2017/18.00/forma prezentace sponzora 
programu/Chvilka pro tebe 

Termín pro (vypravení) rozhodnutí Rady: 30.08.2017 

Návrhy na usnesení Rady: 

1. Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r. o.,  z jakého 
důvodu měl sponzoring pořadu Prostřeno!, odvysílaného dne 26. 4. 2017 od 17.38.51 hodin 
na programu Prima, v případě sponzora Chvilka pro tebe jinou formu prezentace, konkrétně 
pouze formu tzv. injektáží, než ostatní sponzoři pořadu – Krajanka, Dologran, Rako, Gurmar, 
kteří byli prezentováni formou sponzorských vzkazů uvedených za začátku (resp. před 
odvysíláním pořadu), v průběhu i na konci pořadu. 

a/nebo 

2. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 FTV Prima, spol. s r. o., IČ 48115908, sídlem Na 
Žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, na porušení § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že dne 26. 4. 2017 od 17.38.51 hodin na program Prima odvysílal pořad 
Prostřeno!, který nebyl jako sponzorovaný subjektem „Chvilka pro tebe“ označený na svém 
začátku, ale až v průběhu pořadu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení 
upozornění. 

Usnesení rady: 

1. Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r. o.,  z jakého 
důvodu měl sponzoring pořadu Prostřeno!, odvysílaného dne 26. 4. 2017 od 17.38.51 hodin 
na programu Prima, v případě sponzora Chvilka pro tebe jinou formu prezentace, konkrétně 
pouze formu tzv. injektáží, než ostatní sponzoři pořadu – Krajanka, Dologran, Rako, Gurmar, 
kteří byli prezentováni formou sponzorských vzkazů uvedených za začátku (resp. před 
odvysíláním pořadu), v průběhu i na konci pořadu. 

13-0-0 

a/nebo 

2. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 FTV Prima, spol. s r. o., IČ 48115908, sídlem Na 
Žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, na porušení § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že dne 26. 4. 2017 od 17.38.51 hodin na program Prima odvysílal pořad 
Prostřeno!, který nebyl jako sponzorovaný subjektem „Chvilka pro tebe“ označený na svém 
začátku, ale až v průběhu pořadu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení 



upozornění. 
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Přílohy: 

1. 2017-07-18-RRTV.pdf 

Lustrum: 

 



Společnost FTV Prima, spol. s r. o. provozuje program Prima na základě rozhodnutí o udělení 
licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v 
systému DVB - T  na dobu 12 let (Sp. zn.  2010/68/KOZ/FTV; zasedání Rady č. 6 - 2010 / 
poř.č.: 19) a na základě rozhodnutí o udělení licence k provozování televizního vysílání 
šířeného prostřednictvím družice na dobu 12 let (Sp. zn. 2011/836/sve/FTV, č. j.: 
sve/3540/2011, zasedání Rady č. 20 - 2011 / poř.č.: 11) 
 
Rada se na svém 10. zasedání konaném ve dnech 6. a 7. června 2017 zabývala analýzou 
vysílání programu Prima ze dne 26. 4. 2017 z časového období 6.00 – 18.00 hodin. 
 
Rada shledala následující: 
 
11.30.30 upoutávka na vlastní pořady – Prostřeno, Modrý kód, davinci,  
11.31.59 předěl 
11.32.04 reklama – Alza, Lipton, prodeti.cz, Kaufland, Pepsi, Alza, Zonky, Sunlight, 

Staropramen, Loterie Korunka, Billa, Fanta, Vodafone, Alza, Nissan, eobuv.cz,  
11.38.05 předěl 
11.38.10 sponzorský vzkaz – sponzor pořadu Krajanka, Dologran, Rako, Gurmar 
11.38.51 Prostřeno! PP, injektáž sponzora pořadu Chvilka pro tebe, Dologran 

Reality-TV / Soutěžní 
Česko, 2010, 50 min 
V této kuchařské soutěži se každý týden mezi sebou utkává 5 soutěžících. 
Každý den jeden ze soutěžících vaří u sebe doma večeři pro ostatní a na konci 
večera hosté vždy hodnotí snahu a výkon hostitele (v rozmezí od 1 do 10 bodů). 
Ten, kdo získá nejvíce bodů, vyhraje na konci týdne 25 000 Kč a stane se 
„hostitelem týdne“. Pořadem provázejí manželé Václav Vydra a Jana Boušková. 

Zdroj: Česko-Slovenská filmová databáze 
12.00.00 konec záznamu 
 

Informace o sponzorování pořadu Prostřeno! byla zařazena na jeho začátku, po přerušení 
reklamním blokem i na konci pořadu. Jako sponzoři pořadu byly touto formou uvedeny tyto 
subjekty:  Krajanka, Dologran, Rako, Gurmar.   

Informace o sponzorování pořadu byla uvedena i v  průběhu pořadu formou tzv. injektáže. 
Jako sponzoři  pořadu byli uvedeni Dologran a Chvilka pro tebe. 



 

 



 
 
 
Zákon č. 231/2001 Sb. v § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. stanovuje povinnost, aby 
provozovatel vysílání každý zcela nebo z části sponzorovaný pořad označil jménem, názvem 
či obrazovým symbolem sponzora, a to na začátku, a poté v průběhu či na konci pořadu. 

Sponzorovaný pořad Prostřeno začal v 17.38.51 hodin, zatímco sponzorský vzkaz / injektáž 
Chvilka pro tebe se objevil až v 17.39.22 hod. a poté v 17.46.52 hod. Tato situace je 
v kontrastu se způsobem označení dalších sponzorů téhož pořadu (Krajanka, Dologran, 
Rako, Gurmar), neboť tyto sponzorské vzkazy jsou uvedeny na začátku (resp. před 
odvysíláním pořadu), v průběhu i na konci pořadu.  

 

Rada tedy požádala o podání vysvětlení (č.j. RRTV/9533/2017-loj), z jakého důvodu měl 
sponzoring pořadu Prostřeno!, odvysílaného dne 26. 4. 2017 od 17.38.51 hodin na programu 
Prima, v případě sponzora Chvilka pro tebe jinou formu prezentace, konkrétně pouze formu 
tzv. injektáží, než ostatní sponzoři pořadu – Krajanka, Dologran, Rako, Gurmar, kteří byli 
prezentováni formou sponzorských vzkazů uvedených za začátku (resp. před odvysíláním 
pořadu), v průběhu i na konci pořadu.  

Provozovatel reagoval písemným přípisem ze dne 18. července 2017, v němž uvedl: 

- Zákon nepředepisuje formu označení sponzora ve smyslu ust. § 53 odst. 4 zákona č. 
231/2001 Sb.  Je tedy na vůli provozovatele vysílání, zda v případě toho kterého 
sponzora zvolí klasickou formu nebo formu injektáže nebo sdělení moderátora nebo 
jakoukoliv jinou formu 
o Zde provozovatel směšuje dvě zásadní problematiky a to povolený obsah/podobu 

označení sponzora a jeho umístění.  Lze zcela jistě souhlasit s tím, že podoba 
označení sponzora je v rámci zákonných mezí na vůli provozovatele vysílání. 
Nicméně ust. § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. explicitně uvádí, kde má být 
označení sponzora ve vysílání umístěno. Tedy VŽDY na začátku a v průběhu nebo 
na konci. Provozovatel se mýlí, pokud se domnívá, že slovní spojení „na začátku“ 
pořadu lze vykládat jinak, než že bezprostředně předchází pořadu. Není možné za 
„začátek pořadu“ považovat blíže neurčený časový úsek od faktického stopážního 
začátku pořadu. Ad absurdum by tak mohla nastat situace, kdy si provozovatel 



bude libovolně určovat, co je začátek pořadu, zda 5 vteřin od začátku stopáže, či 5 
minut od začátku stopáže pořadu.  

o S odkazem na výše uvedené rovněž nemůže obstát argument provozovatele „divák 
je již od počátku informován a sleduje pořad s vědomím, že se jedná o pořad, který 
je sponzorován, a je tak naplněn účel zákona.“ Divák rozhodně není od počátku 
informován, divák je za takovéto praxe informován v průběhu pořadu. 

 

 

OATV ponechává na zvážení Rady, zda  provozovatele upozornit na porušení § 53 odst. 4 
zákona č. 231/2001 Sb., neboť pořad Prostřeno! odvysílaný dne 26. 4. 2017 od 17.38.51 hodin 
na programu Prima nebyl označen jako sponzorovaný sponzorem pořadu „Chvilka pro tebe“, 
na svém začátku, ale až ve svém průběhu. 

 

 

Navrhovaná usnesení: 

 

Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r. o.,  z jakého 
důvodu měl sponzoring pořadu Prostřeno!, odvysílaného dne 26. 4. 2017 od 17.38.51 hodin 
na programu Prima, v případě sponzora Chvilka pro tebe jinou formu prezentace, konkrétně 
pouze formu tzv. injektáží, než ostatní sponzoři pořadu – Krajanka, Dologran, Rako, Gurmar, 
kteří byli prezentováni formou sponzorských vzkazů uvedených za začátku (resp. před 
odvysíláním pořadu), v průběhu i na konci pořadu. 

 

A/nebo 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 FTV Prima, spol. s r. o., IČ 48115908, sídlem 
Na Žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, na porušení § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že dne 26. 4. 2017 od 17.38.51 hodin na program Prima odvysílal 
pořad Prostřeno!, který nebyl jako sponzorovaný subjektem „Chvilka pro tebe“ označený na 
svém začátku, ale až v průběhu pořadu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení 
upozornění. 
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Rada pro rozhlasové a televizní 
vysílání 
Škrétova 44/6 
P.O. Box 181 
120 21 Praha 2 Vinohrady

k 
č. j. RRTV/9533/2017-loj 
sp. Zn, RRTV/2017/555/loj 

V Praze dne 18. července 2017 
Č.j.: PRV/027/17 

Podání vysvětlení, označení sponzora pořadu Prostřenol, odvysílaného dne 
26. 4. 2017 

Vážení, 

dne 19. ćenına 2017 byla V nadepsane věci naši společnosti FTV Prima, spol. 
s ro. (dále ,,FTV Prima“) doručena žádost (dále ,,ŽadoSt“) Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání (dále „Správní Orgán“) O podání vysvětlení Z jakého důvodu mé/ 
Sponzoring pořadu Prostřeno./, Odvysílaného dne 26. 4. 2017 od 17.38.51 hodin 
na programu Prima, V případě sponzora Chvilka pro tebe jinou formu prezentace, 
konkrétně pouze formu tzv. injektáž/ˇ, než Ostatní sponzoři pořadu - Krajanka, 
Dologran, Rako, Gurmar, kteří by/i prezentován/ formou sponzorskýc/7 vzkazů 
uvedených na začátku (resp. před odvysí/áním pořadu), V průběhu i na konci 
pořadu. 

K Žádosti Sdëlujeme následující: 
Zákon nepředepísuje formu Označení sponzora ve smyslu ust. § 53 odst. 4 
ZRTV. Je na volbě provozovatele vysílání, Zda v případě toho ktereho sponzora 
zvolí klasickou formu nebo formu injekláže nebo Sdělení moderátora nebo 
jakoukoli jinou formu. 
Podmínka, vyplývající Z ust. § 53 odst. 4 ZRTV, že sponzor musí být označen na 
začátku pořadu, je splněna jak v případě, kdy označení vlastnímu obsahu pořadu 
v podstatě předchází, tak vpřípadë, kdy je označení umístěno doslova na 
začátku pořadu, tedy v úvodu jeho vlastního obsahu (např. formou injektáže nebo 
sdělení moderátora). Vobou případech je divák již od počátku informován a 
sleduje pořad s vědomím, Že se jedná o pořad, který je sponzorován, a je tak 
naplněn účel Zákona. 

S pozdravem 

/á~ flvďâ M ~ 

FTV Pľlma, spol. S r. O. za FTV Prima, spol. s r.o. 
Na žønváøh 24/1 S2, 180 00 Praha 8 Mgr. Pzvęı Knhflnzz 

ıćz 4811 5908 DıčzcZ481159o8 vęóønøı pvávnıhø øáó.® 
x

L

5

l

š


