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Vyřizuje: Analytický odbor 
 
Datum, místo 23. ledna 2018, Praha 
 
 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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. l) 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 TV Nova s.r.o., IČ 4580056, sídlem Kříženeckého náměstí 
1078/5, Praha, PSČ 152 00, se uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. l) 
zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 4. srpna 2017 v úseku 21:37:11–
21:37:22 hodin na programu NOVA odvysílal reklamní spot, který propagoval 
produkt Arginmax, tj. doplněk stravy na podporu sexuální výkonnosti, a porušil tak 
povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických 
výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální 
výkonnosti nebyla zařazována do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin. 

II. V souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., se od uložení správního trestu 
upouští, neboť má Rada za to, že vzhledem k okolnostem spáchání přestupku 
samotné projednání věci postačilo k nápravě vytýkaného stavu. 

 
 
 
 
Odůvodnění: 
 
Obviněná společnost TV Nova s. r. o. provozuje program NOVA na základě správního rozhodnutí 
o udělení licence sp.zn.: 2008/1354/zem/CET č.j. zem/7962/08 k provozování televizního vysílání 
šířeného prostřednictvím družice a na základě správního rozhodnutí o udělení licence č.j. R-
060/93 k provozování televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů. 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se na svém 14. zasedání, konaném ve 
dnech 26. a 27. srpna 2017, zabývala analýzou reklamního spotu Arginmax. 
 
Rada zjistila následující skutečnosti: 
 
Obviněná odvysílala dne 4. srpna 2017 na programu NOVA v čase 21:37:11 hodin reklamní spot 
Arginmax. 
 

TV Nova s. r.o., Kříženeckého 
náměstí 1078/5a, 15200 Praha 5 
 



Popis: 

Lékař Radim Uzel sedí na židli u pracovního stolu. Na stole sedí žena oblečená do krátkých bílých 
šatů s hlubokým výstřihem, asociujících uniformu zdravotní sestry. Lékař hraje se ženou karty. 

 

Žena vynáší kartu: „Stojíte.“  Poté vynáší další kartu: „A zase.“ Žena se usměje na lékaře. 

Lékař k ženě: „Jako už tisíce jiných mužů, kteří si nechali poradit.“ 

Hudba v podkresu asociuje melodii znělky pořadu Nemocnice na kraji města. 

Střih. Záběr na produkt s názvem ARGINMAX FORTE v pravé části obrazovky. Na produktu je 
uvedena informace DLOUHODOBĚ ZLEPŠUJE EREKCI A SEXUÁLNÍ VÝKONNOST.  

V levé části obrazovky je nápis ARGINMAX®. DLOUHODOBĚ ZLEPŠUJE EREKCI A SEXUÁLNÍ 
VÝKONNOST. Doplněk stravy. Účinnost ArginMax Forte zajišťuje / obsahuje mj. L-Arginin, L-
Citrulin, selen, zinek a navíc Tribulus Terrestris a Crocus, které dlouhodobě zlepšují erekci a 
sexuální prožitek. 

U popisu produktu se postupně objevuje podpis Radima Uzla. 

Komentář hlasem Radima Uzla: „Arginmax. Dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální výkonnost.“ 



 

Hodnocení: 

 

Předmětné obchodní sdělení se týká nabídky doplňku stravy na podporu sexuální výkonnosti, 
což se v jeho textu i mluveném komentáři přímo konstatuje. 

Tento popis je zcela v souladu s obsahem webových stránek1, které produkt nabízejí a kde je 
deklarováno, že produkt je určen pro podporu sexuální výkonnosti. 

                                                 
1 http://www.arginmax.cz/  

http://www.arginmax.cz/


 

 
§ 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.  
 
„Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, 
erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální 
výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin; tato povinnost 
se na provozovatele vysílání nevztahuje, je-li vysílání koncovému uživateli dostupné na základě 
písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto technické opatření, 
které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým,“ 
 

Program NOVA je šířen prostřednictvím pozemních vysílačů volně, bez omezení přístupu, a 
citované zákonné ustanovení se na jeho provozovatele v plné míře vztahuje. Reklamní spot 
Arginmax byl odvysílán v úseku 6–22 hodin, konkrétně v úseku 21:37:11–21:37:22 hodin.  

 

Naplnění podmínky dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

Rada již v minulosti upozornila (sp.zn.: RRTV/2017/586/loj) provozovatele TV Nova s.r.o. na 
porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním 
reklamy propagující doplněk stravy Prostenal Expert dne 1. prosince 2016 od 8:28:03 hodin na 
programu NOVA. Daný doplněk stravy je určen k podpoře sexuální výkonnosti. Jednalo se o 
reklamní spot lékárny Dr. Max, v němž byl jako jeden z produktů nabízených za akční cenu 
prezentován i doplněk stravy Prostenal Expert. (Upozornění bylo provozovateli doručeno dne 4. 
července 2017 a lhůta k nápravě byla stanovena na 7 dní.) 

Rada považuje toto upozornění na porušení zákona za typově shodné, neboť se i v tomto případě 
jednalo o doplněk stravy určený k podpoře sexuální výkonnosti. 

 



 

Rada se věcí zabývala na svém 14. zasedání konaném ve dnech 26. a 27. srpna 2017 a 
s ohledem na výše uvedené skutečnosti dospěla k závěru, že mohlo dojít ke spáchání přestupku 
výše popsaným způsobem, a proto se usnesla na zahájení řízení o přestupku (č.j. 
RRTv/12776/2017-loj). 

 

Obviněná reagovala písemným přípisem č.j. RRTV/14208/2017-vra, v jehož rámci se vyjádřila 
takto: 

- S politováním konstatuje, že k zařazení předmětného sdělení došlo omylem („Reklamní 
spot zařadil automaticky technický systém do volného reklamního slotu, aniž by byl 
technický systém schopen indikovat, že jde o „závadný" spot, který může být zařazen 
pouze mezi 22:00 a 6:00 hodinou. Došlo tedy k selhání technických prostředků, které 
zařazují reklamní spoty.“) 

- Obviněná si je vědoma nesprávného zařazení sdělení a učinila neprodleně nápravná 
opatření, aby k podobné situaci již nemohlo dojít. 

o Rada kvituje přístup obviněné a její snahu o nápravu s tím, že se skutečně mohlo 
jednat o technický nedostatek v zařazování sdělení. 

- Obviněná dále konstatuje, že i přes výše uvedené, došlo k zařazení sdělení v době blízké 
22:00 hodině. 

 

Vzhledem k výše uvedenému a skutečnosti, že o obsahu sdělení, jeho podobě a čase odvysílání 
nebyl mezi Radou a obviněnou spor, požádala tato obviněnou o vyjádření, zda trvá na provedení 
důkazu zhlédnutím audiovizuálního záznamu, či nikoliv (č.j. RRTV/14994/2017-loj). 

 

Obviněná reagovala přípisem č.j. RRTV/16374/2017-vra, v jehož rámci sdělila, že netrvá na 
provedení důkazu zhlédnutím záznamu předmětného obchodního sdělení. 

 

Rada tedy vzhledem k neexistenci nových podkladů ve věci provedla ukončení shromažďování 
podkladů přípisem č.j. RRTV/17172/2017-loj, v jehož rámci seznámila obviněnou s obsahem 
spisu a požádala ji o případné dodatečné vyjádření. 

 

Obviněná již nereagovala. 

 

Rada se věcí následně zabývala na svém 2. zasedání, konaném ve dnech 23. a 24. ledna 
2018, a s ohledem na výše uvedené dospěla k závěru, že došlo k porušení ustanovení § 49 
odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se obviněná společnost dopustila tím, že 
dne 4. srpna 2017 v úseku 21:37:11–21:37:22 hodin na programu NOVA odvysílala reklamní 
spot, který propagoval produkt Arginmax, tj. doplněk stravy na podporu sexuální 
výkonnosti, a porušila tak povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických 
služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na 
podporu sexuální výkonnosti nebyla zařazována do vysílání v době od 06.00 hodin do 
22.00 hodin. 

 

Vzhledem ke způsobu spáchání (technický nedostatek) a přístupu obviněné se Rada  v 
souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb. rozhodla od uložení správního trestu upustit, 



neboť má za to, že vzhledem k okolnostem spáchání přestupku samotné projednání věci 
postačilo k nápravě vytýkaného stavu. 
 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní 
řád správní, podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení 
písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný účinek. 

 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 
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