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Spisová značka: RRTV/2017/1074/kro Zasedání Rady 22 / poř.č.: 22 
Jednoznačný identifikátor: 897285 Dne: 19.12.2017 

zpracoval: Krobotová Vendula 

Věc: 

Analýza služby TV Blesk 

Termín pro (vypravení) rozhodnutí Rady: 20.12.2017 

Návrhy na usnesení Rady: 

1. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální mediální 
služby na vyžádání TV Blesk poskytovatele CZECH NEWS CENTER a.s. 

a 

2. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném 
znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 
CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 40766713, sídlem Praha, Komunardů 1584/42, PSČ 17000, 
jakožto poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání TV Blesk, o podání vysvětlení, 
z jakého důvodu nezajistil, aby obsah kategorií katalogu dané služby nazvaný Zábava, 
subkategorie Seriály a reality show, konkrétně pak obsah videa s názvem Kajínek versus Klíma: 
Kdyby bylo na mě, lítaly by pěsti!, umístěný dne 24. 11. 2017 do audiovizuální mediální služby 
na vyžádání TV Blesk, byl rozeznatelný jako audiovizuální obchodní sdělení. Rada stanovuje 
poskytovateli lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení žádosti. 

Pracovní poznámky: 

 

Přílohy: 

1. kajinekok.wmv.html 

Lustrum: 

 



Poskytovatel:      CZECH NEWS CENTER a.s. 

Název služby:     TV Blesk 

Přístup ke službě (internetová adresa):  www.blesk.cz 

 

Evidence služby proběhla dne 21. prosince 2010 (Sp. zn. 2010/1329/dol/RIN).  

Poslední monitoring služby proběhl dne 5. 8. 2016 (viz spis č. j. 2016/727/KRO/CZE). 

Služba je v rámci pravidelného monitoringu komplexně zhodnocena z hlediska dodržování ustanovení 
zákona č. 132/2010 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb.  
 

ANALÝZA 
 
Definiční znaky audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání  
 
Dle zákona č. 132/2010 Sb. se audiovizuální mediální službou na vyžádání rozumí služba informační 
společnosti, za kterou poskytovatel nese redakční odpovědnost, a jejímž cílem je poskytování pořadů 
veřejnosti, v čase zvoleném uživatelem, na základě katalogu pořadů (§ 2 odst. 1 písm. a)). Zároveň 
audiovizuální mediální službou na vyžádání není služba, která nemá převážně povahu hospodářské 
činnosti (§ 2 odst. 2 písm. a)). Poskytovatel služby pak musí být usazen v České republice (§ 3 odst. 1). 
Z tohoto zákonného vymezení vyplývá pět parametrů, jejich splnění je nutné pro naplnění definičních 
znaků AVMSnV.  
 

Sledovaný parametr  Souhlasí 

Hlavním cílem (účelem) posuzované služby je nabízení video pořadů 
veřejnosti 

Ano 

Součástí poskytované služby je katalog pořadů Ano  

Poskytovatel má rozhodující vliv na výběr pořadů a jejich uspořádání 
(redakční odpovědnost) 

Ano 

Poskytovaná služba má povahu hospodářské činnosti  Ano 

Posuzovaná služba je poskytována subjektem v české jurisdikci Ano 

 
Charakter služby: nabídka pořadů veřejnosti  

Jedná se o internetový server, jehož obsah tvoří převážně psaný materiál doprovázený fotografiemi a 
videy. Internetové stránky obsahují i samostatnou sekci TV Blesk, která shrnuje videa internetového 
serveru. Videopořady mají charakter zábavní a do určité míry informativní. TV Blesk lze považovat za 
audiovizuální mediální službu na vyžádání.  

 
Redakční odpovědnost: 

Žádné skutečnosti, které by zakládaly pochybnost o rozhodujícím vlivu poskytovatele na výběr pořadů, 
shledány nebyly.  

http://www.blesk.cz/


 

Katalog: 

Služba obsahuje katalog, který kategorizuje videa do 4 položek: Zprávy a publicistika, Celebrity, Zábava 
a Top sledované. Položky Zprávy a publicistika, Celebrity a Zábava pak nabízejí vždy několik dalších 
tematických subkategorií.  

 

 

 

 

   

Hospodářská činnost: 

Internetové stránky, na nichž je služba umístěna, obsahují reklamní bannery. Přehrání videa předchází 
audiovizuální reklamní spot.  



 

Jurisdikce 

Poskytovatel, společnost CZECH NEWS CENTER a.s. sídlí na území České republiky, a spadá tak do české 
jurisdikce.  

Snadný, přímý a trvalý přístup k informacím  

Veškeré údaje, které je poskytovatel povinen dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 
132/2010 Sb. uživatelům zpřístupňovat (název, identifikační číslo, sídlo, kontaktní údaje, informace o 
Radě jakožto orgánu dohledu), je možné dohledat pod záložkou O provozovateli, která je uváděna u 
jednotlivých videí1. 

                                                 
1 viz http://tv.blesk.cz/provozovatel/blesk 

http://tv.blesk.cz/provozovatel/blesk


 
 
 

 

 

Další zákonná ustanovení  

Pro možnost posouzení dodržování dalších zákonných ustanovení, především pak ustanovení § 6 odst. 
2 a 3, ustanovení § 8–10 zákona č. 132/2010 Sb. a ustanovení zákona č. 40/1995 Sb., bylo k analýze 
zvoleno celkem 13 vybraných pořadů nalézajících se na webových stránkách služby. K monitoringu byla 
vybrána nejnovější videa umístěná napříč kategoriemi Zprávy a publicistika, Celebrity, Zábava a TOP 
sledované.  

 
Kategorie Název dílu Ve vysílání Stopáž  Info 

Celebrity Zemřela 
tenistka Jana 
Novotná (†49): 
V posledním 
rozhovoru 
vzpomínala na 
vrchol! 

20. 11. 2017 00:05:01 Rozhovor se sportovkyní 

Celebrity Prokletý básník 
François Villon 
má u nás 
potomka: Kdo 
to je? 

20. 11. 2017 00:04:34 Rozhovor s K. Richterem, potomkem Françoise 
Villona 

Zábava S Františkou na 
ostravském 
Fashion 
Weekendu! Co 
řekla v talk 
show? 

14. 11. 2017 00:30:37 Záznam talkshow z  Fashion Weekendu v Ostravě 

Zábava Kajínek versus 
Klíma: Kdyby 

24. 11. 2017 00:00:33 Ukázka z pořadu Já, Kajínek. Autor: FTV Prima 



bylo na mě, 
lítaly by pěsti! 

Zprávy a 
publicistika 

Drahoš to 
schytal za 
pozdní lítost pro 
Horáčka. A 
Kupka 
poslancem 

19. 11. 2017 00:03:21 Zprávy – Martin Kupka z ODS získal poslanecký 
mandát ve Středočeském kraji měsíc po volbách, ve 
Sněmovně usedne místo exministra Petra Bendla. 
Rozhodl o tom Nejvyšší správní soud. Škoda 
nejméně 30 milionů po požáru motorestu na 
dálnici, nedaleko Prahy. Prezident Zeman se chystá 
na zahraniční návštěvu do Ruska, setkání 
s Gorbačovem zřejmě neproběhne kvůli jeho 
zdravotnímu stavu. Neznámá osoba hodila pod kola 
vozu hasičů prázdnou lahev. Úřady kvůli 
nedodržování EET zavřely už 10 provozoven. Soud 
v Ostravě řeší zabití muže při loupeži. Vystoupení 
kandidátů na prezidenta na oslavách 17. listopadu. 
Prezidentský kandidát Jiří Drahoš podle kritiků 
pozdě litoval, že jeho sok Michal Horáček nesměl 
17. listopadu na Václavském náměstí na pódium.   

Zprávy a 
publicistika 

První losování 
Účtenkovky. 
Proč ho vysílá 
Prima a ne ČT a 
proč se hraje o 
americké auto? 

15. 11. 2017 00:03:44 Rozhovor s ministrem financí I. Pilným 

TOP sledované Natálie 
Grossová 
nazpívala 
Vánoční: Hit, 
který si budete 
broukat celé 
svátky! 

21. 11. 2017 00:03:40 Hudební videoklip 

TOP sledované Nemocná Anna 
K.: Jak se cítí po 
operaci? Jsem 
uprostřed 
sopky! A 
přibrala jsem 8 
kilo! 

19. 11. 2017 00:05:37 Rozhovor s Annou K. 

 
Monitoring obsahu proběhl 20. a 24. 11. 2017. 

Žádný ze zhlédnutých pořadů nevykazoval znaky, které by vyvolávaly podezření, že mohlo dojít 
k porušení ustanovení § 6 odst. 2 a 3 zákona č. 132/2010 Sb. Videa neměla potenciál podněcovat 
k nenávisti, a neobsahovala ani hrubé samoúčelné násilí či pornografii, tedy prvky, které mohou vážně 
narušit vývoj dětí a mladistvých, a vyžadují tak aplikaci kvalifikovaného disclaimeru.  

Obchodní sdělení 

Před začátkem vysílání pořadů byly k příslušným videím připojeny reklamní spoty označené jako 
reklama. V průběhu přehrávání se také objevovaly jasně ohraničené reklamní bannery.  

Pořadům nepředcházel sponzorský vzkaz, žádný pořad nebyl označen jako obsahující product 
placement. 

Pořad Kajínek versus Klíma: Kdyby bylo na mě, lítaly by pěsti! 

Video, se stopáží 33 s, sestává z ukázky z pořadu Já, Kájínek vysílaném na programu Prima. Jedná se o 
napínavý moment setkání J. Kajínka s reportérem J. Klíma. Reportér čeká v kavárně, J. Kajínek přichází 
na domluvenou schůzku. J. Kajínek: „Dobrý den, pane Klímo, já jsem todleto setkání neinicioval, takže 



Kdyby to bylo na mně, kdybyste byl mladší než já, tak bych Vás požádal, abyste si sundal brýle a vyřídili 
bysme to spolu jako chlapi.“ 

Jako autor pořadu je pod videem uveden provozovatel FTV Prima. Jedná se o 33sekundovou ukázku z 
pořadu Já, Kajínek. Samotné video je opatřeno logem programu Prima (taktéž i logem BLESK).  

Byť ukázka neobsahuje žádnou výzvu k sledování pořadu, můžeme dovodit, že byla na stránky služby 
vložena jakožto upoutávka k sledování pořadu na programu Prima. Text pod videem uvádí datum, čas 
i program, na kterém má být avizovaný pořad vysílán, ukázka i popisek je koncipována jako atraktivní 
prvek pořadu (založený na očekávaném konfliktu či akci), jehož vyústění je možné zhlédnout v uvedený 
čas na programu Prima. 

V nedělním díle dokumentu Já, Kajínek je ale klíčový ještě jeden moment. To, když se má 

Kajínek setkat s reportérem Josefem Klímou. Jejich vzájemný pohled z očí do očí je možná 

pověstným tichem před bouří. „Kdyby to bylo na mně, kdybyste byl mladší než já, tak bych 

Vás požádal, abyste si sundal brýle a vyřídili bysme to jako chlapi,“ začíná jejich setkání 

Kajínek. Jak tohle dopadne? 

 

To uvidíte už v neděli 26. listopadu ve 20.15 na Primě! 

Nejedná se o upoutávku na vlastní pořad poskytovatele. Upoutávka na pořad vysílaný na programu 
jiného provozovatele / poskytovatele jako taková má charakter reklamního sdělení. 

Dle ONS můžeme tento typ sdělení chápat jako tzv. cross promotion, tedy o formu vzájemné propagace 
více podnikatelských mediálních subjektů, která je poskytována vzájemně a cílové skupiny spotřebitelů 
se prolínají. Jasným profitem, tj. protihodnotou, je pak zvýšení sledovanosti programu / služby.  

Samotné video přímou výzvu k sledování pořadu neobsahovalo. Bylo by možné na něj nahlížet i tak, že 
se jedná o pořad s redakčním výběrem poskytovatele, který se zaměřil na sledování televizní 



programové nabídky. Vzhledem k tomu, že se jedná o avizované pořady, tedy nikoli pořady již 
odvysílané, byla však nutná spolupráce s provozovatelem FTV Prima, s. r. o. 

Vzhledem k výše uvedenému a k autorství provozovatele FTV Prima deklarovanému pod videem se dle 
ONS jedná o obchodní sdělení, které bylo zveřejněno za úplatu či jinou protihodnotu, přičemž uživatel 
služby na tuto skutečnost nebyl upozorněn.  

Tento typ pořadů pod záložkou Zábava, subkategorie Seriály a reality show není na stránkách služby 
ojedinělý. 

Na základě výše popsaného se lze domnívat, že se jedná o nesnadno rozpoznatelné audiovizuální 
obchodní sdělení.  

ONS proto navrhuje požádat poskytovatele o podání vysvětlení, z jakého důvodu nezajistil, aby 
obsah kategorií katalogu dané služby nazvaných „Zábava“, subkategorie Seriály a reality show byl 
rozeznatelný jako audiovizuální obchodní sdělení. 

 

Zpracovala Vendula Krobotová 27. 11. 2017. 

 

 

Návrh na usnesení 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na 
vyžádání TV Blesk poskytovatele CZECH NEWS CENTER a.s.  

a 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 
4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání 
a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele CZECH NEWS CENTER a.s., 
IČ 40766713, sídlem Praha, Komunardů 1584/42, PSČ 17000, jakožto poskytovatele audiovizuální 
mediální služby na vyžádání TV Blesk, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nezajistil, aby obsah 
kategorií katalogu dané služby nazvaný Zábava, subkategorie Seriály a reality show, konkrétně pak 
obsah videa s názvem Kajínek versus Klíma: Kdyby bylo na mě, lítaly by pěsti!, umístěný dne 24. 11. 
2017 do audiovizuální mediální služby na vyžádání TV Blesk, byl rozeznatelný jako audiovizuální 
obchodní sdělení. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů ode dne 
doručení žádosti. 



Příloha dokumentu
Název přílohy: kajinekok.wmv

Velikost přílohy: 5,79 MB

Umístění přílohy: https://spisovka.rrtv.cz/files/259148 - RRTV/kajinekok.wmv

Stáhnout přílohu



Vygenerováno: 14. 12. 2017 10:34 

Spisová značka: RRTV/2017/1075/kro Zasedání Rady 22 / poř.č.: 23 
Jednoznačný identifikátor: 897284 Dne: 19.12.2017 

zpracoval: Krobotová Vendula 

Věc: 

Analýza služby iSport TV 

Termín pro (vypravení) rozhodnutí Rady: 20.12.2017 

Návrhy na usnesení Rady: 

1. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální mediální 
služby na vyžádání iSport TV poskytovatele CZECH NEWS CENTER a.s. 

a 

2. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném 
znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 
CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 40766713, sídlem Praha, Komunardů 1584/42, PSČ 17000, o 
podání vysvětlení, v jakém obchodním vztahu je se subjektem DIGI TV s pořadem NEJ góly 
Premier League: De Bruyneho dělovka, krásná akce Chelsea i Salahův obstřel, umístěný dne 
21. 11. 2017 do audiovizuální mediální služby na vyžádání iSport TV, a s pořadem TOP GÓLY 
12. kola La Ligy: Kondogbiova raketa k tyči, Ángelovo chirurgické zpracování, umístěným dne 
21. 11. 2017 do audiovizuální mediální služby na vyžádání iSport TV. Rada stanovuje 
poskytovateli lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení žádosti. 

Pracovní poznámky: 

 

Přílohy: 

1. La Liga.wmv.html 

2. premium L.wmv.html 

Lustrum: 

 



Poskytovatel:      CZECH NEWS CENTER a.s. 

Název služby:     iSport TV 

Přístup ke službě (internetová adresa):  tv.isport.blesk.cz 

 

Evidence služby proběhla dne 14. května 2013 (Sp. zn. 2013/337/dol/RIN).  

Služba je v rámci pravidelného monitoringu komplexně zhodnocena z hlediska dodržování ustanovení 
zákona č. 132/2010 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb.  
 

ANALÝZA 
 
Definiční znaky audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání  
 
Dle zákona č. 132/2010 Sb. se audiovizuální mediální službou na vyžádání rozumí služba informační 
společnosti, za kterou poskytovatel nese redakční odpovědnost, a jejímž cílem je poskytování pořadů 
veřejnosti, v čase zvoleném uživatelem, na základě katalogu pořadů (§ 2 odst. 1 písm. a)). Zároveň 
audiovizuální mediální službou na vyžádání není služba, která nemá převážně povahu hospodářské 
činnosti (§ 2 odst. 2 písm. a)). Poskytovatel služby pak musí být usazen v České republice (§ 3 odst. 1). 
Z tohoto zákonného vymezení vyplývá pět parametrů, jejich splnění je nutné pro naplnění definičních 
znaků AVMSnV.  
 

Sledovaný parametr  Souhlasí 

Hlavním cílem (účelem) posuzované služby je nabízení video pořadů 
veřejnosti 

Ano 

Součástí poskytované služby je katalog pořadů Ano  

Poskytovatel má rozhodující vliv na výběr pořadů a jejich uspořádání 
(redakční odpovědnost) 

Ano 

Poskytovaná služba má povahu hospodářské činnosti  Ano 

Posuzovaná služba je poskytována subjektem v české jurisdikci Ano 

 
Charakter služby: nabídka pořadů veřejnosti  

Jedná se o internetový server, jehož obsah tvoří převážně psaný materiál doprovázený fotografiemi a 
videy. Internetové stránky obsahují samostatnou sekci Videa, která shrnuje videa internetového 
serveru z oblasti sportu. iSport TV lze považovat za audiovizuální mediální službu na vyžádání.  

 
Redakční odpovědnost: 

Žádné skutečnosti, které by zakládaly pochybnost o rozhodujícím vlivu poskytovatele na výběr pořadů, 
shledány nebyly.  

 

Katalog: 

http://tv.isport.blesk.cz/


Služba obsahuje katalog, který kategorizuje videa do 6 položek: HET liga, Přímé přenosy, Premier 
League, La Liga, Bundesliga, Tipsport Extraliga. 

 

Položka Přímé přenosy nabízí koupi sledování přímých přenosů zápasu a dále jejich záznamy, které jsou 
k zhlédnutí bez poplatku.  

 

 

Hospodářská činnost: 

Internetové stránky, na nichž je služba umístěna, obsahují reklamní bannery. Přehrání videa předchází 
audiovizuální reklamní spot.  

 

Jurisdikce 

Poskytovatel, společnost CZECH NEWS CENTER a.s. sídlí na území České republiky, a spadá tak do české 
jurisdikce.  

Snadný, přímý a trvalý přístup k informacím  



Veškeré údaje, které je poskytovatel povinen dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 
132/2010 Sb. uživatelům zpřístupňovat (název, identifikační číslo, sídlo, kontaktní údaje, informace o 
Radě jakožto orgánu dohledu), je možné dohledat pod záložkou O provozovateli, která je uváděna u 
jednotlivých videí1. 

 
 

 

 

Další zákonná ustanovení  

Pro možnost posouzení dodržování dalších zákonných ustanovení, především pak ustanovení § 6 odst. 
2 a 3, ustanovení § 8–10 zákona č. 132/2010 Sb. a ustanovení zákona č. 40/1995 Sb., bylo k analýze 
zvoleno celkem 13 vybraných pořadů nalézajících se na webových stránkách služby. K monitoringu byla 
vybrána nejnovější videa umístěná napříč všemi kategoriemi.  

 
Kategorie Název dílu Ve vysílání Stopáž  Info 

HET liga RENTGEN: 
Moderní fotbal 
podle 
Bohemians. 
Proto vyhráli 
střet dvou světů 

24. 11. 2017 00:05:56 Příspěvek s rozborem vítězství Bohemians v Mladé 
Boleslavi ve 14. kole HET ligy. Redaktoři M. Petrák a 
J. Konečný 

Přímé přenosy CELÝ SESTŘIH: 
Sparta - Jihlava 
1:0. Výhru 
vystřelil 

17. 11. 2017 00:04:10 Redakční sestřih fotbalového zápasu s komentářem 

                                                 
1 viz http://tv.isport.blesk.cz/provozovatel/isport  

http://tv.isport.blesk.cz/provozovatel/isport


navrátilec 
Kadlec 

Premier League NEJ góly 
Premier League: 
De Bruyneho 
dělovka, krásná 
akce Chelsea i 
Salahův obstřel 

21. 11. 2017 00:02:43 Redakční sestřih gólů fotbalového zápasu bez 
komentáře v českém jazyce 

La Liga TOP GÓLY 12. 
kola La Ligy: 
Kondogbiova 
raketa k tyči, 
Ángelovo 
chirurgické 
zpracování 

21. 11. 2017 00:01:41 Redakční sestřih gólů fotbalového zápasu s 
komentářem v českém jazyce 

Bundesliga NEJ hráč týdne 
bundesligy: 
Kanonýr Max 
Kruse vystřelil 
Pavlenkovi a 
spol. výhru 
hattrickem 

20. 11. 2017 00:01:09 Redakční sestřih fotbalového zápasu s komentářem 
v anglickém jazyce 

Tipsport Extraliga Pardubice - 
Litvínov: David 
Tomášek dorazil 
hosty, 5:0 

21. 11. 2017 00:01:03 Redakční sestřih hokejového zápasu s komentářem 
v českém jazyce 

 
Monitoring obsahu proběhl 24. a 27. 11. 2017. 

Žádný ze zhlédnutých pořadů nevykazoval znaky, které by vyvolávaly podezření, že mohlo dojít 
k porušení ustanovení § 6 odst. 2 a 3 zákona č. 132/2010 Sb. Videa neměla potenciál podněcovat 
k nenávisti, a neobsahovala ani hrubé samoúčelné násilí či pornografii, tedy prvky, které mohou vážně 
narušit vývoj dětí a mladistvých, a vyžadují tak aplikaci kvalifikovaného disclaimeru.  

Obchodní sdělení 

Před začátkem vysílání pořadů byly k příslušným videím připojeny reklamní spoty označené jako 
reklama. V průběhu přehrávání se také objevovaly jasně ohraničené reklamní bannery.  

Pořadům nepředcházel sponzorský vzkaz, žádný pořad nebyl označen jako obsahující product 
placement. 

Pořad NEJ góly Premier League: De Bruyneho dělovka, krásná akce Chelsea i Salahův obstřel 
(kategorie Premier League) 

Pořadu přecházela informace: Premier League exkluzivně na DIGI TV, doplněno je logo DIGI2Go a DIGI 
a odkaz na www.novadigitv.cz Před plným uvedením textu byl graficky znázorněn rozstřel několika 
fotbalových míčů, tyto míče pak zůstávají rozprostřeny na podkladu textu. Informace měla charakter 
ucelené reklamního sdělení. 

Uvedené sdělení nebylo označeno jako reklama ani nebylo žádným způsobem odděleno od samotného 
pořadu. 

http://www.novadigitv.cz/


 

ONS na základě monitoringu konstatuje, že v pořadu byla zaznamenána prezentace ve vizuální složce 
pořadu DIGI TV ve spojitosti s vysíláním Premier League. Není však možné jednoznačně určit, o jaký 
smluvní vztah se jedná, zda se jednalo o reklamní sdělení (resp. neoddělenou reklamu), koprodukci či 
o jiný typ smluvního vztahu. V této souvislosti není možné jednoznačně vyhodnotit prezentaci subjektu 
v pořadu k zákonu č. 132/2010 Sb. 

ONS proto dává Radě ke zvážení, zda pro objasnění situace požádá poskytovatele o podání 
vysvětlení, v jakém obchodním vztahu je k subjektu DIGI TV. 

 

Pořad TOP GÓLY 12. kola La Ligy: Kondogbiova raketa k tyči, Ángelovo chirurgické zpracování 
(kategorie La Liga) 

Zde byla zaznamenána stejná situace jako ve výše uvedeném pořadu. 

Pořadu přecházela informace: La Liga exkluzivně na DIGI TV, doplněno je logo DIGI2Go a DIGI a odkaz 
na www.novadigitv.cz. Před plným uvedením textu byl graficky znázorněn rozstřel několika 
fotbalových míčů, tyto míče pak zůstávají rozprostřeny na podkladu textu. Informace měla charakter 
ucelené reklamního sdělení. 

Uvedené sdělení nebylo označeno jako reklama ani nebylo žádným způsobem odděleno od samotného 
pořadu. 

 

http://www.novadigitv.cz/


 

ONS na základě monitoringu konstatuje, že v pořadu byla zaznamenána prezentace ve vizuální složce 
pořadu DIGI TV ve spojitosti s vysíláním La Liga. Není však možné jednoznačně určit, o jaký smluvní 
vztah se jedná, zda se jednalo o reklamní sdělení (resp. neoddělenou reklamu), koprodukci či o jiný typ 
smluvního vztahu. V této souvislosti není možné jednoznačně vyhodnotit prezentaci subjektu v pořadu 
k zákonu č. 132/2010 Sb. 

ONS proto i v tomto případě dává Radě ke zvážení, zda pro objasnění situace požádá poskytovatele 
o podání vysvětlení, v jakém obchodním vztahu je k subjektu DIGI TV. 

 

Návrh na usnesení 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na 
vyžádání iSport TV poskytovatele CZECH NEWS CENTER a.s.  

a 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 
4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání 
a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele CZECH NEWS CENTER a.s., 
IČ 40766713, sídlem Praha, Komunardů 1584/42, PSČ 17000, o podání vysvětlení, v jakém 
obchodním vztahu je se subjektem DIGI TV s pořadem NEJ góly Premier League: De Bruyneho 
dělovka, krásná akce Chelsea i Salahův obstřel, umístěným dne 21. 11. 2017 do audiovizuální 
mediální služby na vyžádání  iSport TV, a s pořadem TOP GÓLY 12. kola La Ligy: Kondogbiova raketa 
k tyči, Ángelovo chirurgické zpracování, umístěným dne 21. 11. 2017 do audiovizuální mediální 
služby na vyžádání iSport TV. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů ode 
dne doručení žádosti.  

 
 

 Zpracovala Vendula Krobotová 27. 11. 2017 
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