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Anotace 

Tématem práce je specifický segment komerční mediální komunikace -

teleshopping. Předmětem teleshoppingového vysílání není jen přímý prodej zboží, ale 

například i konzumace služeb, kterými mohou být účast v interaktivní soutěži, věštba či 

jiná služba ezoterického charakteru. 

Teleshopping jako jedna z forem obchodního sdělení podléhá úpravě zákona o 

regulaci reklamy, zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a zákona o 

audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Podstatným pramenem úpravy je 

rovněž judikatura Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu. Na 

příkladech správní praxe Rady pro rozhlasové a televizní vysílání je popsána regulace 

tohoto segmentu obchodních sdělení a je zachycena celá šíře možných porušení 

zákonných předpisů v případech vysílání teleshoppingu.  

Předkládaný materiál pro komplexnost rozboru dané problematiky zasazuje 

teleshopping do širšího kontextu, proto se věnuje rovněž popisu dalších forem 

obchodních sdělení zastoupených v oblasti televizního vysílání a vysvětluje rozdíly 

mezi jednotlivými typy. Pozornost je věnována také zahraničním zkušenostem, zejména 

pak příkladům postihů protiprávního teleshoppingu ve vybraných evropských zemích. 

 

Annotation 

The topic of this work is a specific segment of commercial media – teleshopping. 

Communication, which remains a part of research and analysis, and is one of the most 

fundamental forms of commercial communication. These are teleshopping and in 

particular the specific form of teleshopping and teleshopping programs. 

Teleshopping as one of the forms of commercial communication is subject to the 

amendment to the Advertising Regulation Act, the Radio and Television Broadcasting 

Act and the On-demand Audiovisual Media Services Act. The case law of the Municipal 

Court in Prague and the Supreme Administrative Court is also an essential source of 

regulation. Examples of administrative practices of the Council for Radio and 

Television Broadcasting describe the regulation of this segment of commercial 

communications and it captures a wide range of potential violations of legal regulations 

in the case of teleshopping broadcasts. 



 

 

The material for the comprehensive analysis of the issue puts teleshopping in a 

broader context, therefore it also describes other forms of commercial communications 

represented in the field of television broadcasting and explains the differences between 

types. Also are described foreign experience, especially examples of sanctions against 

illegal teleshopping in selected European countries. 
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Užité zkratky  
 

Der Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien – RfStV. 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – Rada (in eventum RRTV), dle kontextu 

žalovaná. 

 

Zákon č. 132/2010 Sb., zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o 

změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) - 

zákon o AVMSnV. 

 

Zákon č. 231/2001 Sb., zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 

změně dalších zákonů – zákon o vysílání. 

 

Zákon č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – zákon o 

odpovědnosti za přestupky. 

 

Zákon č. 308/2000 Z. z., o vysielaní a retransmisii – ZVR. 

Zákon č. 40/1995 Sb., zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 

Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů – 

zákon o regulaci reklamy. 

 

Zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele – zákon o ochraně spotřebitele. 

Zákon č.150/2002 Sb., zákon soudní řád správní – s. ř. s. 
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1. Úvod 

Tak, jako i jiné oblasti společnosti, jsou i média podrobena právní regulaci. 

Regulace médií je však velmi citlivým a ostře střeženým tématem, neboť jedním ze 

zásadních práv je svoboda médií. 

Určitá regulace je však bezesporu nutná, především v případě interakce 

s recipientem mediálního obsahu založeného na komerční bázi, přičemž cílem je zejména 

ochránit diváka, potažmo spotřebitele před možným negativním dopadem obchodních 

sdělení.  

Tématem práce je specifický segment komerční mediální komunikace, který 

mnohdy zůstává stranou výzkumů a rozborů, přestože významnou měrou oslovuje diváka 

- spotřebitele. Jde o teleshopping, a to jak ve formě šotů, tak v podobě teleshoppingových 

pořadů, které mnohdy čítají i několik hodin, a rovněž televizních programů zaměřených 

výhradně na teleshoppingové nabídky. 

Tyto formy obchodních sdělení podléhají úpravě zákona o regulaci reklamy, 

zákona o vysílání a zákona o AVMSnV, přičemž podstatnou oporou pro regulaci je i 

stávající judikatura soudů, zejména pak Nejvyššího správního soudu.  

Ze správní praxe, potažmo z dozorové činnosti Rady vyplývá, že obchodní sdělení 

teleshoppingového typu patří z hlediska ochrany spotřebitele k těm nejproblematičtějším. 

To patrně souvisí s faktem, že diváci si při sledování mnohých teleshoppingových obsahů 

ani neuvědomují, že se stávají konzumenty komerční komunikace a ztrácejí přirozenou 

ostražitost, kterou mají vypěstovanou například ve vztahu k tradiční reklamě. 

Nepochopení obchodního principu mediálního obsahu je typické u teleshoppingů, které 

mají ambaláž soutěžního nebo věšteckého pořadu, který má interaktivní charakter. 

K interakci s divákem dochází prostřednictvím audiotexové služby, přičemž právě 

zvýšená taxa, účtovaná za telefonní hovor, je platbou za poskytnutou službu – účast 

v soutěži, rozhovor s ezoterikem apod.  

Naproti tomu klasické teleshoppingové šoty, spočívající v přímé nabídce zboží, 

většina diváků správně interpretuje jako obchodní sdělení a k nabídce přistupuje 

s obezřetností.    

Uvedená mediální oblast nebyla doposud nikterak blíže zmapována a popsána, 

byť nalézá výraznou odezvu u diváků nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. A stejně tak je 

v tuzemsku i v zahraničí častým terčem stížností diváků, kteří mnohdy prostřednictvím 



   

5 

 

audiotexových služeb utratili obrovské finanční částky.  

Záměrem práce je uvést právní rámec v kontextu správní a soudní praxe na 

příkladech rozhodování Rady, přičemž je kladen důraz na to, aby byla zachycena celá šíře 

možných porušení zákonných předpisů v případech vysílání teleshoppingu.  

Pro potřeby vzniku této práce byla provedena i rešerše regulačního přístupu k 

teleshoppingu v evropských zemích, a to na základě podkladů platformy ERGA1, která 

zastřešuje evropské regulátory v oblasti audiovizuálních mediálních služeb. V práci jsou 

pak zmíněny zahraniční příklady relevantních řízení ve věci porušení předpisů týkajících 

se teleshoppingu pro názornější vhled do celé problematiky. 

Pro aktuálnost je součástí rovněž přiblížení chystaných změn v oblasti televizního 

vysílání, které souvisejí s nabytím účinnosti Směrnice EP a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 

14. listopadu 2018, kterou se mění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU 

ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských 

států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o 

audiovizuálních mediálních službách) 2010/13/EU o koordinaci některých právních a 

správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních 

služeb. 

Zpracování tématu a závěrečná práce si klade za cíl vytvoření podkladu, který 

poslouží k obeznámení veřejnosti s jednotlivými instituty obchodních sdělení a současně 

se stane jedním z významných pramenů pro studium teleshoppingu jako svébytného 

fenoménu.  

Z pohledu užité legislativy je potřeba upozornit, že daná mediální oblast je 

upravena zákonem o vysílání a zákonem o AVMSnV, přičemž zákon o vysílání upravuje 

televizní a rozhlasové vysílání a zákon o AVMSnV pak tzv. audiovizuální mediální 

služby na vyžádání, tedy oblast nelineárního vysílání zprostředkovaného nabídkami z 

katalogů audiovizuálních děl.  Vzhledem k tomu, že v oblasti audiovizuálních mediálních 

                                                           

1 ERGA - The European Regulators Group for Audiovisual Media Services. Skupina evropských 

regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby sdružující vedoucí představitele nebo vysoké 

představitele vnitrostátních nezávislých regulačních orgánů v oblasti audiovizuálních služeb, kteří mají 

Komisi radit při provádění směrnice EU o audiovizuálních mediálních službách (AVMSD) . 

Blíže European Regulators Group for Audiovisual Media Services [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/avmsd-audiovisual-regulators. 
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služeb na vyžádání dosud nejsou relevantní případy teleshoppingu, jimiž by se regulační 

praxe zabývala, a rovněž z důvodu, že tyto služby podléhají výrazně liberálnějšímu pojetí 

regulace, nebude této oblasti v práci věnována podrobnější pozornost.  

Rozhodujícím zdrojem této práce jsou konkrétní případy z dozorové praxe Rady, 

tedy případy, které byly předmětem zkoumání ze strany odpovědného regulátora.  

Výraznější oporu práce naopak nenachází v odborných publikacích, které se tématu 

věnují poskrovnu. Příkladem mohou být monografie „Institucionální aspekty regulace 

médií“2 a „Regulace médií.“3 Těmto publikacím nelze upřít terminologickou přesnost, 

avšak ve vztahu k tématu se jedná o příliš obecné pojetí nemající dopad na utváření 

relevantní praxe a současně tyto publikace ani stávající rozhodovací praxi dostatečně 

nereflektují. 

Rovněž nelze odhlédnout od skutečnosti, že oblast mediálního práva je provázena 

řadou novelizací a změn, proto jsou mnohé odborné texty překonané a méně využitelné. 

Příkladem může být publikace „Právo a reklama v praxi“, která jako jedna z prvních a 

mála přispěla k souhrnnému přehledu reklamního práva.4 Rovněž jistou neaktuálností trpí 

i publikace Regulace reklamy: komentář.5 

V případě novějších publikací je pak možno konstatovat skutečnost, že jsou pojaty 

spíše soukromoprávním pohledem na otázky reklamy, jako například publikace 

„Reklamní právo.“6 

Proto jsou v případě této studie voleny výhradně prameny vycházející 

z rozhodovací praxe regulátora a soudní praxe. 

Na okraj je potřeba uvést, že veškeré zmínky o přestupcích a vedených řízeních 

jsou anonymizovány s ohledem na zkušenost, kdy dotčené subjekty vedou právní spory 

se zástupci správních orgánů v případech, kdy jejich přestupky, nebo domnělé přestupky, 

byly mediálně prezentovány nebo byly popsány ve studijních materiálech. Žalující 

subjekty poukazují na fakt, že zveřejněním daných případů došlo k poškození jejich 

zájmů a k dehonestaci. Ve snaze předejít možným právním sporům je třeba postupovat 

                                                           
2 POUPEROVÁ, Olga. Institucionální aspekty regulace médií. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní 

monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-335-8. 
3 POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010. Student (Leges). ISBN 9788087212486. 
4 WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007. ISBN 8072016547. 
5 CHALOUPKOVÁ, Helena. Regulace reklamy: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckovy texty 

zákonů s komentářem. ISBN 9788074001802. 
6 ONDREJOVÁ, Dana, Filip RIGEL a Ondřej MORAVEC. Reklamní právo. In MORAVEC, Ondřej. 

Reklamní právo. Praha. Praha: Leges, 2018. s. 120-162, 43 s. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-686-9. 
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s určitou obezřetností a z toho důvodu nejsou v práci uvedeny konkrétní subjekty. 
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2. Formy obchodních sdělení 

Pro pochopení teleshoppingu, jakožto specifické formy komerční komunikace, je 

nezbytné si nejprve představit všechny typy obchodních sdělení, jak je definuje zákon o 

vysílání. 

Teleshopping spolu se sponzorováním, reklamou a umístěním produktu spadají 

do množiny audiovizuálního mediálního obsahu, která nese označení obchodní sdělení. 

Úprava obchodních sdělení je v právním řádu ve dvou specifických úpravách, 

jednak v zákoně o vysílání, kde se obchodním sdělením rozumí v souladu s § 2 odst. 2 

písm. a): „Reklama, teleshopping a sponzorování a v případě televizního vysílání rovněž 

umístění produktu nebo jiná obrazová sekvence se zvukem nebo bez zvuku, která je určena 

k přímé nebo nepřímé propagaci zboží nebo služeb osoby vykonávající hospodářskou 

činnost, popřípadě jejího obrazu na veřejnosti, a která doprovází pořad nebo je do pořadu 

zahrnuta za úplatu nebo obdobnou protihodnotu nebo za účelem vlastní propagace.“7  

Dále je obchodní sdělení vymezeno pro tzv. nelineární vysílání neboli 

audiovizuální mediální služby na vyžádání.8 V zákoně o AVMSnV jsou obchodní sdělení 

definována v § 2 odst. 2 písm. e) jako „Obrazová sekvence se zvukem nebo bez zvuku, 

která je určena k přímé nebo nepřímé propagaci zboží nebo služeb osoby vykonávající 

hospodářskou činnost, popřípadě jejího obrazu na veřejnosti, a která doprovází pořad 

nebo je do pořadu zahrnuta za úplatu nebo obdobnou protihodnotu nebo za účelem 

vlastní propagace; audiovizuální obchodní sdělení může mít zejména podobu reklamy, 

sponzorování nebo umístění produktu.“ 9 

Přibližme si jednotlivé formy obchodních sdělení na základě relevantních 

právních předpisů a judikatury. 

                                                           
7 § 2 odst. 2 písm. a) zákona o vysílání. 
8 „Audiovizuální mediální službou na vyžádání se dle zákona rozumí služba informační společnosti, za 

kterou má redakční odpovědnost poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání a jejímž hlavním 

cílem je poskytování pořadů veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání, a která umožňuje 

sledování pořadů v okamžiku zvoleném uživatelem a na jeho individuální žádost na základě katalogu 

pořadů sestaveného poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání. Naopak za audiovizuální 

mediální službu na vyžádání se nepovažuje služba, která nemá povahu činnosti především hospodářské 

nebo která nesoutěží s televizním vysílání, která není určena k příjmu veřejností, jejímž hlavním účelem 

není poskytování pořadů, nebo ta kterou nemůže přímo nebo nepřímo přijímat veřejnost v žádném členském 

státě Evropské unie prostřednictvím zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci 

audiovizuální mediální služby na vyžádání, které je dostupné v obchodní síti.“ In: RÁMIŠ, Vladan. Zákon 

o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání: se souvisejícími dokumenty, formuláři, doporučenými 

postupy a metodickými výklady: komentář, s. 20. 
9 Blíže čl. 1 odst. 1 písm. h) Směrnice 2010/13/EU. 
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2.1.  Reklama  

Reklama je nejrozšířenějším a nejznámějším druhem obchodního sdělení. 

V televizním ale i rozhlasovém vysílání je zařazována v oddělených blocích, aby byla pro 

diváka a posluchače snadno rozeznatelná. Reklama je nedílnou součástí obsahu vysílání 

komerčních provozovatelů, protože je zpravidla hlavním zdrojem financování daného 

vysílání (pokud není program financován jinými zdroji, například předplatným).  

Zákon o vysílání definuje reklamu v § 2 odst. 1 písm. n): „Reklamou se rozumí 

jakékoliv veřejné oznámení, vysílané za úplatu nebo jinou protihodnotu nebo vysílané za 

účelem vlastní propagace provozovatele vysílání, určené k podpoře prodeje, nákupu nebo 

pronájmu výrobků nebo služeb, včetně nemovitého majetku, práv a závazků.“10  

Zákon o vysílání však není jediným právním předpisem, který reklamu vymezuje. 

Zákon o regulaci reklamy v ustanovení § 2 odst. 2 zakotvuje definici v odlišném znění: 

„Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména 

komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu 

spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo 

využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, 

pokud není dále stanoveno jinak.“11 

Jak je patrné, jednotlivé definice reklamy nejsou totožné. Definice formulovaná v 

zákoně o regulaci reklamy je pojmově širší tak, aby zahrnula rozmanité formy propagace. 

To samozřejmě souvisí s faktem, že se zákon o regulaci reklamy vztahuje k reklamě 

šířené prostřednictvím různých platforem, včetně tisku, billboardů, letáků apod. Pod 

definici reklamy podle tohoto zákona tak spadá rovněž teleshopping. Pro úplnost zmiňme, 

že povinnosti zákona o regulaci reklamy se vztahují i na sponzorování, na což tento zákon 

výslovně pamatuje v ustanovení § 1 odst. 10.  

2.1.1. Judikatura ve věci definice reklamy  

V předchozí části byly vymezeny znaky určující reklamu v podobě veřejného 

oznámení, úplaty nebo jiné protihodnoty a účelu podpory prodeje. Tyto atributy reklamy 

musejí být splněny kumulativně.  

 Uvedené znaky jsou aplikovatelné i na teleshopping, přičemž i na teleshopping 

                                                           
10 § 2 odst. 1 písm. n) zákona o vysílání. 
11 § 2 odst. 2 zákona o regulaci reklamy. 
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je tedy logicky uplatnitelná příslušná judikatura vyjadřující se k jednotlivým znakům 

reklamy. 

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí č. j. 6 As 44/2006 ze dne 27. 6. 2007 

v souvislosti s definicí reklamy uvedl: „Jako reklamu chápe zákon o vysílání každé 

sdělení, které kumulativně obsahuje následující tři prvky. Musí se jednat o veřejné 

oznámení, toto oznámení musí být vysíláno za úplatu a musí sloužit zejména k podpoře 

prodeje či nákupu výrobků nebo služeb.“12 

Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 11 Ca 362/2008 ze dne 24. 1. 2008 dále 

vymezil pojem „reklamní cíl“, aby odlišil záměr propagace od pouhého informování o 

produktu či firmě: „Reklamním cílem, byť jej zákon jednoznačně nedefinuje, je třeba 

rozumět proces, spočívající a směřující k jednostranné propagaci konkrétního a 

jednoznačně identifikovatelného zboží a služeb včetně sebepropagace, to vše za účelem 

vyvolání reakce u adresáta sdělení, získání nových zákazníků, odbytišť zboží anebo jen 

pouhé povědomosti o existenci toho, kdo je uvedeným procesem prezentován. Prostý 

rozhovor nebo poskytování informací v rozhlasovém pořadu však takový cíl sledovat 

nesmí, je proto splněno jen za splnění předpokladu, že jednoznačně nelze produkt bez 

dalšího pro běžné posluchače identifikovat.“13 

Rovněž Nejvyšší správní soud přispěl k objasnění výkladu pojmu reklama ve 

svém rozsudku č. j. 7 As 57/2009 ze dne 17. 12. 2009 a formuloval tyto závěry: „Ze znění 

§ 2 odst. 1 písm. r) zákona o vysílání vyplývá, že zkoumání otázky záměrnosti je vázáno 

na zjištění, že odvysílaná prezentace sleduje reklamní cíl. Ust. § 2 odst. 1 písm. r) zákona 

o vysílání totiž poskytnutí úplaty za odvysílání prezentace zmiňuje pouze jako příklad 

situace, kdy je třeba považovat odvysílanou prezentaci za záměrnou. To však nic nemění 

na tom, že otázkou záměrnosti se stěžovatelka při zkoumání toho, zda byla odvysílána 

skrytá reklama, zabývat musí.“14 

2.2. Sponzorování  

Další z kategorií obchodních sdělení je sponzorování. Sponzorování se od 

reklamy odlišuje jak funkcí, tak formou, což jednoznačně vyplývá z definice zákona o 

vysílání, která je obsažena v § 2 odst. 1 písm. s) zákona o vysílání: „Sponzorováním se 

                                                           
12 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 44/2006 ze dne 27. 6. 2007. 
13 Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 11 Ca 362/2008 ze dne 24. 1. 2008.  
14 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 57/2009 ze dne 17. 12. 2009. 
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rozumí jakýkoliv příspěvek poskytnutý fyzickou nebo právnickou osobou, která 

neprovozuje televizní vysílání nebo produkci audiovizuálních děl, k přímému nebo 

nepřímému financování rozhlasových nebo televizních pořadů za účelem propagace 

jména a příjmení fyzické osoby nebo názvu právnické osoby, obchodní firmy, obrazového 

symbolu (loga) nebo ochranné známky, sponzora nebo jeho služby, výrobků nebo jiných 

výkonů.“15 

Nad odlišností a naproti tomu i společnými rysy mezi reklamou a sponzorováním 

se zamýšlí rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 44/2006 ze dne 27. 6. 2007: 

„(…) sponzorování má podle citovaného zákona dva definiční znaky. Existenci příspěvku 

na financování pořadů a účel vynaložení takového příspěvku, tj. propagace obchodní 

firmy, obrazového symbolu či ochranné známky, tedy buď identifikačních údajů 

podnikatele nebo fyzické osoby či jeho výrobků. 

Normy upravující samotnou regulaci reklamy obsahuje zákon o regulaci reklamy, 

který v ustanovení § 1 odst. 2 stanoví, že reklamou se rozumí oznámení, předvedení či 

jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské 

činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje 

nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, 

propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.  

Naproti tomu sponzorováním se podle odst. 4 citovaného ustanovení rozumí 

příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb 

nebo jiné výkony sponzora. Sponzorem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která 

takový příspěvek k tomuto účelu poskytne. Pro souzenou věc je důležité, že zákonodárce 

si při tvorbě tohoto zákona plně uvědomil příbuznost a podobnost obou forem propagace 

podnikatele, neboť v odst. 8 citovaného ustanovení je uvedeno, že ustanovení tohoto 

zákona se vztahují na sponzorování, pokud není dále stanoveno jinak.  

Z citovaného ustanovení je tedy zřejmé, že sponzorování vykazuje podobné 

všeobecné znaky jako reklama, jestliže zákon o regulaci reklamy bere jako kritérium pro 

odlišení obou institutů pouze existenci příspěvku u sponzorování. Proto se normy 

regulující reklamu, tj. omezující její obsah a použití, vztahují i na sponzorování, aby se 

tím zamezilo jejich obcházení.“16 

Ve stávajícím mediálním prostředí je stále obtížnější rozlišit sponzorování a 

                                                           
15 § 2 odst. 1 písm. s) zákona o vysílání. 
16 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 44/2006 ze dne 27. 6. 2007. 
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reklamu. Důvod je zcela jasný. Provozovatelé vysílání mají ze zákona omezený časový 

rozsah reklamního vysílání, zatímco pro oznámení o tom, že pořad či program je 

sponzorovaný, žádná časová omezení stanovena nejsou. 

Snaha provozovatelů vysílání nastavit si celkový časový rozsah odvysílané 

reklamy o oznámení o sponzorování, která svým charakterem a obsahem nápadně 

připomínají reklamní spoty, je zcela zřejmá. Tato praxe je pochopitelně výhodná rovněž 

pro zadavatele reklamy, v daném případě vystupující v roli sponzorů. Kdo na tyto 

praktiky nejvíce doplácí, je divák, který je nucen spolu s redakčním obsahem konzumovat 

stále více komerčních sdělení. 

Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 9 A 161/2010 ze dne 20. 10. 2010 

nastiňuje, jak by minimálně měly být uvedené entity obsahově odlišené: „Za jediné 

rozlišovací kritérium mezi reklamou a sponzorováním, které vyplývá přímo ze zákona o 

vysílání, lze označit účel, který má posuzovaný spot naplňovat.  

Kritériem pro hodnocení skutečného účelu spotu jsou pak prostředky, jimiž má být 

tohoto účelu dosaženo. Toto kritérium však již nevyplývá přímo ze zákona o vysílání. 

Uvedenými prostředky pak mohou být v případě spotu odvysílaného v rámci televizního 

vysílání v podstatě jakékoliv jeho obrazové nebo zvukové výrazové prostředky.  

Pro posouzení tak může být podstatný např. slogan (ať již v textové či zvukové 

formě), nebo naopak jeho absence. Relevanci má nepochybně zřetelný poukaz na určitou 

vlastnost propagovaného výrobku, na to, že je výrobek novinkou či informace o tom, kde 

jej lze zakoupit. Evidentně reklamní pak bude sdělení informující o ceně výrobku, 

nabízených slevách nebo přímo srovnávající určitý produkt s konkurencí. 

Dalším z vodítek pro závěr, že spot měl za cíl přesvědčit diváka ke koupi produktu, 

může být jeho dynamika. Dynamické ztvárnění spotu není nutným znakem reklamy, 

nicméně bude spíše svědčit tomu, že se o reklamu jedná. Dynamika spotu bude relevantní 

v případě, že (spolu)vytváří reklamní sdělení, tj. přesvědčovací proces, který je pro diváka 

přímou pobídkou k nákupu výrobku (produktu). I dynamický spot však může být pouze 

sponzorským vzkazem, a to zejména, pokud se v něm neobjevují vedle dynamického 

ztvárnění žádné další pobídky ke koupi, nejsou zmiňovány určité kvality nebo vlastnosti 

produktu, případně pokud není produkt vůbec zmiňován.  

Naopak i statický spot může být reklamou, a to v případě, kdy přes statické 

ztvárnění ostatní složky odvysílaného spotu mají jednoznačně reklamní obsah (např. 

statická informace o ceně výrobku).  
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Vždy je však třeba hodnotit celkové vyznění spotu, a to z hlediska ústředního 

motivu, který by měl vycházet z jeho jednotlivých prvků a z jejich vzájemné souvislosti.“17 

Komplexně se otázce podoby sponzorského vzkazu a jeho odlišení od reklamy 

věnuje rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 66/2013 ze dne 23. 12. 2013.18 

V daném kontextu uveďme, že tento rozsudek je jakýmsi shrnutím dosavadní judikaturní 

interpretace oblasti sponzoringu. Byl vydán v době, kdy dozorový orgán, Rada, ukládal 

ročně desítky pokut za odvysílání sponzorských vzkazů, které byly, dle jeho názoru, ve 

skutečnosti neoddělenou reklamou ve vysílání. Daný rozsudek Nejvyššího správního 

soudu, který obsahuje řadu odkazů na jiné předchozí rozsudky, zde poskytuje jakousi 

pomyslnou výkladovou tečku pro danou oblast: „Nejvyšší správní soud se opakovaně 

zabýval odlišnostmi mezi reklamou a sponzorským vzkazem a stanovil pravidla pro 

posouzení a rozlišení těchto typů obchodního sdělení.  

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že každé vysílané obchodní sdělení je nutno 

posuzovat komplexně, zohlednit všechny jeho rozhodné aspekty ve vzájemných 

souvislostech a vážit, který z nich je v konkrétním případě významnější a který ustupuje 

do pozadí. Podstatné je celkové vyznění obchodního sdělení, nikoli jeho izolované dílčí 

aspekty. Základním odlišujícím kritériem mezi reklamou a sponzorským vzkazem, které 

vyplývá přímo ze zákona, je účel, který má posuzované obchodní sdělení naplňovat.  

Základním účelem sponzorování je vytvoření dobrého jména, pověsti právnické či 

fyzické osoby či jejích výrobků (tzv. goodwill). Sponzorský vzkaz by tedy měl vytvořit nebo 

posílit povědomí diváka o existenci sponzora a jeho nejrůznějších vlastnostech, 

dovednostech či nabídkách. Smyslem reklamního sdělení naproti tomu zpravidla bývá 

snaha přimět diváka ke koupi určitého výrobku nebo služby. 

Při hodnocení tohoto účelu je třeba posoudit, zda údaje uvedené v posuzovaném 

sdělení jsou primárně informativního charakteru, nebo zda se již jedná o údaje určené k 

podpoře prodeje nebo nákupu výrobků a služeb. Návodné jsou v tomto směru nejrůznější 

prvky, které slouží k naplnění účelu posuzovaného obchodního sdělení. Těmito prvky 

mohou být v podstatě jakékoliv obrazové nebo zvukové výrazové prostředky. Pro 

posouzení může být podstatný například slogan (v textové či zvukové formě), nebo naopak 

jeho absence. Rozhodným může být i poukaz na určitou vlastnost propagovaného 

výrobku, na skutečnost, že je novinkou, nebo kde jej lze zakoupit. Jednoznačně reklamní 

                                                           
17 Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 9 A 161/2010 ze dne 20. 10. 2010. 
18 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 66/2013 ze dne 23. 12. 2013. 
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bude sdělení informující o ceně výrobku či nabízených slevách nebo přesvědčování diváka 

o koupi výrobku zdůrazňováním jeho kvalit či srovnáváním s podobnými výrobky.  

Dalším vodítkem pro hodnocení charakteru obchodního sdělení je jeho dynamika 

vytvořená například reklamním příběhem. Dynamické ztvárnění obchodního sdělení sice 

nemusí být nutným znakem reklamy, nicméně bude spíše svědčit o tom, že se jedná o 

reklamu. Dynamika obchodního sdělení bude relevantní tehdy, pokud (spolu)vytváří 

reklamní sdělení, tj. přesvědčovací proces, který je pro diváka přímou pobídkou k nákupu 

výrobku. I dynamické obchodní sdělení však může být sponzorským vzkazem, zejména 

pokud se v něm neobjevují žádné další pobídky ke koupi, nejsou zmiňovány určité 

vlastnosti nebo kvality produktu. Vždy je třeba hodnotit celkové vyznění obchodního 

sdělení, a to z hlediska ústředního motivu, který vychází z jeho jednotlivých prvků a z 

jejich vzájemné souvislosti. Určujícím pro charakter obchodního sdělení může být i délka 

posuzovaného spotu. Reklama zpravidla přesvědčuje diváka ke koupi určitého výrobku, 

tomuto účelu proto musí být dán dostatečný časový prostor, nebo audiovizuální prvky 

musí působit naléhavěji a dostatečně intenzivně, aby s ohledem na kratší stopáž bylo 

možné hovořit o přesvědčování k využití prezentované nabídky. 

I pětisekundové obchodní sdělení však nepochybně může být reklamou, pokud 

například přímo vyzývá ke koupi výrobku, uvádí jeho cenu nebo jej srovnává 

s konkurencí.“19 

Zmíněný rozsudek zásadním způsobem upravil vysílání obchodních sdělení a 

významně formoval rozhodovací činnost Rady. 

 Od jeho vydání došlo k razantnímu úbytku pokut udělovaných Radou za 

sponzorské vzkazy, které by byly vyhodnoceny jako neoddělené reklamy. Právní jistota 

ve výkladu nastala jak u dozorového orgánu, tak u samotných provozovatelů, kteří získali 

poměrně jasná vodítka pro to, jak zpracovat oznámení o sponzorování, aby nebylo 

zaměnitelné s reklamou. Dodejme však, že tato odlišitelnost je zřejmá jen pro zasvěcené, 

běžnému televiznímu divákovi zpravidla reklama a sponzorská označení splývají.  

2.3. Umístění produktu 

Posledním ve výčtu obchodních sdělení, definovaných zákonem o vysílání, je 

umístění produktu, pro něž je vžité anglické označení product placement. Tato forma 

                                                           
19 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 66/2013 ze dne 23. 12. 2013. 
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obchodního sdělení byla do českého právního řádu zakomponována v roce 2010 

v souvislosti s implementací Směrnice o audiovizuálních mediálních službách 

2010/13/EU. Podle § 2 odst. 2 zákona o vysílání se umístěním produktu rozumí 

„jakákoliv podoba začlenění výrobku, služby, ochranné známky, která se k výrobku nebo 

službě váže, nebo zmínky o výrobku a službě do pořadu za úplatu nebo obdobnou 

protihodnotu“.  

Podle § 53a téhož zákona „je umístění produktu v pořadech přípustné pouze v 

kinematografických dílech, ve filmech a seriálech vytvořených pro televizní vysílání nebo 

pro audiovizuální mediální služby na vyžádání, ve sportovních a zábavných pořadech, a 

to za podmínky, že se nejedná o pořady pro děti, nebo v případech, kdy se neprovádí 

žádná platba, ale pouze se bezplatně poskytuje určité zboží nebo služby, zejména rekvizity 

nebo ceny pro soutěžící s cílem zařadit je do pořadu“. 

Umístění produktu je značně specifickým institutem, jehož využití je ze zákona 

omezeno řadou dalších podmínek. Předně povinností, aby byl divák na pořad obsahující 

umístěný produkt upozorněn. Zpravidla se tak děje označením pořadu písmeny PP 

(product placement). Pravidla jsou nastavena i pro způsob začlenění produktu do pořadu, 

vždy se tak musí dít způsobem, který nebude produkt nepatřičně zdůrazňovat a nebude 

nabádat k jeho nákupu. 

2.4. Teleshopping  

Pro účely této práce je zásadním ujasnění pojmu teleshopping. Byť je tento institut 

definován v zákonných předpisech, není jeho podoba jednotná a v praxi dochází k mnoha 

nejasnostem, zejména v souvislosti s bezpečným odlišením teleshoppingu od reklamy. 

Nejznámější a nejsnáze rozpoznatelnou formou teleshoppingu je komerční 

mediální prezentace konkrétního produktu, spojená s demonstrací funkčnosti daného 

produktu a vychvalováním jeho kvalit. Cílem takové prezentace je přesvědčit diváka 

k okamžitému spotřebitelskému jednání, tedy k zavolání na zveřejněné telefonní číslo a 

objednání daného produktu. V ČR vešel teleshopping v obecnou známost na počátku 

devadesátých let minulého století díky nabídkám, dnes již legendárního, moderátora 

Horsta Fuchse, který propagoval různé čisticí prostředky, zázračné nože či krouhače 

s teatrálností vlastní pouťovým vyvolávačům.20  

                                                           
20 Například zde: Horst Fuchs [online]. [cit. 2019-01-12]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=4zBbG44PZ3g. 



   

16 

 

Typickým rysem „tradičních“ teleshoppingových nabídek býval kratičký příběh, 

v němž byl nastolen problém, s jehož řešením si zoufalý nebo hloupý protagonista neví 

rady, aby byl vzápětí vyřešen díky převratnému, bezkonkurenčnímu a úžasnému výrobku, 

který je nabízen osvíceným mentorem. 

Než se pokusíme vymezit rozdíl mezi reklamou a teleshoppingem, musíme předně 

zdůraznit, že obě kategorie komerční komunikace – reklama a teleshopping - mají mnoho 

společného. Jsou to oznámení určená veřejnosti, jejichž cílem je podpořit 

prodej  produktů  prezentovaných ve vysílání. Provozovatel je zařazuje do vysílání za 

úplatu či jinou protihodnotu, kterou poskytuje obchodní partner - zadavatel.    

 Z komparace definic obou institutů je možné dovodit, že teleshopping je vlastně 

specifickou formou reklamy. Zákon o vysílání nicméně vždy důsledně zmiňuje oba 

instituty odděleně. To je zcela logické, jelikož existují zákonné povinnosti, jejichž 

kontrola je možná jen při efektivním rozpoznání reklamy od teleshoppingu. Zmiňme tu 

asi nejpodstatnější – zákaz teleshoppingu ve vysílání České televize, zatímco reklama ve 

značně omezeném rozsahu na některých programech ČT být zařazována může.    

Základním rozdílem mezi reklamou a teleshoppingem tak je, že teleshopping 

usiluje o to, aby přesvědčil diváka k bezprostřednímu uskutečnění nákupu nabízeného 

produktu, kdežto reklama předpokládá, že vzbudí zájem spotřebitele o produkt a ten se 

již sám rozhodne, kde a kdy si produkt zakoupí. S tím souvisí i další rozdíl, kterým je 

znalost, resp. neznalost ceny. Teleshoppingová nabídka musí spotřebitele informovat o 

ceně produktu, reklama naproti tomu cenu obvykle neuvádí, ovšem není-li její podstatou 

právě propagace konkrétní cenové nabídky (toho využívají například obchodní řetězce, 

které chtějí speciální cenovou nabídkou získat momentální konkurenční výhodu).    

2.4.1. Teleshopping z pohledu zákona o vysílání  

Představme si teleshopping na základě normativního vymezení, jak jej upravují 

tuzemské právní předpisy. 

V případě teleshoppingu jde, obdobně jako u reklamy, o propagaci směřující vůči 

veřejnosti. Definičně vychází z § 2 odst. 1 písm. r) zákona o vysílání: „Teleshoppingem 

je přímá nabídka zboží, a to včetně nemovitého majetku, práv a závazků, nebo služeb, 

určená veřejnosti a zařazená do rozhlasového či televizního vysílání za úplatu nebo 
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obdobnou protihodnotu“.21 

Přestože zákonná definice předpokládá možnost vysílání teleshoppingu i 

v rozhlasovém vysílání, míjí se takový předpoklad s mediální realitou. Konečně už 

samotné slovo teleshopping odkazuje na televizní nakupování. 

Na rozdíl od reklamy není teleshopping jen pouhým oznámením, ale přímou 

nabídkou s představením příslušné věci či služby (eventuálně práva a závazků) a 

stanovením ceny a dalších údajů směřujících k uzavření kupní smlouvy. Stejně jako u 

reklamy je obligatorním znakem teleshoppingu úplatnost v souvislosti s jeho zařazením 

do vysílání.  

Je třeba zdůraznit, že zákon o vysílání nehovoří pouze o teleshoppingu, ale 

definuje rovněž tzv. teleshoppingový blok, což je teleshoppingová nabídka o stanovené 

minimální stopáži, kterou je ze zákona provozovatel oprávněn zařadit do vysílání nad 

rámec standardních reklamních limitů. Ustanovení § 50 odst. 6 zákona o vysílání: 

„Souvislý teleshoppingový blok trvá bez přerušení alespoň 15 minut a musí být zřetelně 

označen obrazovými a zvukovými prostředky. Provozovatel televizního vysílání s licencí 

může v programu, který není zaměřen výhradně na teleshopping, vysílat souvislé 

teleshoppingové bloky nad rámec časových omezení vysílání reklamy a 

teleshoppingových šotů.“ 

2.4.2. Teleshopping z pohledu zákona o regulaci reklamy  

Jak již bylo osvětleno výše, žádné ustanovení zákona o regulaci reklamy 

explicitně nevztahuje podmínky užití tohoto zákona na teleshopping,22ovšem není 

pochyby o tom, že tento zákon je nutno aplikovat i na regulaci teleshoppingu. Definice 

reklamy stanovená zákonem o regulaci reklamy bezpochyby teleshopping zahrnuje. 

2.4.3. Definice teleshoppingu z pohledu EU 

Obsahově shodná definice teleshoppingu, jak ji užívá zákon o vysílání, je zahrnuta 

i v čl. 1 odst. 1 písm. l) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. 

3. 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států 

upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (Směrnice o 

                                                           
21 § 2 odst. 1 písm. r) zákona o vysílání. 
22 Jedinou zmínku o teleshoppingu najdeme v § 7a, který se týká uchovávání záznamů obchodních sdělení 

a jejich poskytování orgánům dozoru; tuto povinnost mají i zpracovatelé, zadavatelé a šiřitelé 

teleshoppingu. 
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audiovizuálních mediálních službách), která je klíčovou normou komunitárního práva pro 

oblast vysílání.  

Po obsahové stránce totožně byl teleshopping definován také v dnes již neúčinné, 

původní směrnici 89/552/EHS ze dne 3. 10. 1989 o koordinaci některých právních a 

správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání, ve 

znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES ze dne 30. 6. 1997.  

2.4.4. Úprava teleshoppingu na mezinárodní úrovni  

Pro uvedení podoby a definice teleshoppingu do širšího mezinárodního kontextu 

proveďme komparaci české právní úpravy s úpravou ve vybraných státech, konkrétně 

v Německu, které je evropskou zemí s nejvyšším obratem nákupu prostřednictvím 

televizního vysílání, a to pro rok 2017 ve výši 1,9 miliardy eur23, a rovněž na Slovensku, 

které je nám kulturně nejbližší a jehož programy jsou pro českého diváka jazykově plně 

dostupné. 

2.4.4.1. Německá právní úprava teleshoppingu 

V Německu nyní působí 14 televizních programů zaměřených na teleshopping. 

Podle studie společnosti Goldmedia je v Německu asi 40 % obratu v oblasti teleshoppingu 

ze všech zemí v Evropě.24 

Systém německé regulace médií je specifický s ohledem na okolnost, že se jedná 

o spolkovou zemi. Zákonný předpis je tak nazýván Dohodou - Der Staatsvertrag für 

Rundfunk und Telemedien (zkráceně Rundfunkstaatsvertrag nebo RfStV), ke které 

přistupují jednotlivé spolkové země. Smlouva je pravidelně obnovována a doplňována a 

následně schvalována jednotlivými spolkovými zeměmi.  

Tento právní předpis obsahuje, kromě vlastní smlouvy, i úpravu dohody o 

veřejnoprávních programech ARD, ZDF a ARTE a jejich financování. 

 Podle § 2 odst. 2 č. 10) RfStV je teleshopping: „Vysílání přímé nabídky 

veřejnosti za účelem prodeje zboží nebo poskytování služeb, včetně nemovitého majetku, 

práv a povinností za úplatu.“ 25  

                                                           
23 Zukunft des Teleshopping. Markt: Nutzer - Trends [online]. 2011 [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: 

https://www.goldmedia.com/produkt/study/zukunft-des-teleshopping-markt-nutzer-trends/. 
24 Tamtéž. 
25 § 2 odst. 2 č. 10) RfStV: „Teleshopping die Sendung direkter Angebote an die Öffentlichkeit für den 

Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte 
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 Je patrno, že i zde definice teleshoppingu vychází ze Směrnice, rovněž jako 

pravidla při jeho vysílání. Teleshopping je upraven v § 7 a 7a RfStV.

 V ustanovení § 7 jsou určeny povinnosti zahrnující zásady a požadavky, 

přičemž je uvedeno, že teleshopping „nesmí narušit důstojnost a také diskriminovat na 

základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženství, státní příslušnosti, věku, či sexuální 

orientace.“26  

 Dále je pak uveden bezvýhradný zákaz teleshoppingu ve veřejnoprávních 

médiích.27 

2.4.4.2. Slovenská právní úprava teleshoppingu  

Vysílání na Slovensku je upraveno zákonem č. 308/2000 o vysielaní. Definice 

teleshoppingu, na Slovensku nazývaného „telenákup“, je zakotvena v § 32 odst. 2 ZVR 

jako: „přímá nabídka vysílaná veřejnosti s cílem poskytnout zboží nebo služby včetně 

nemovitostí, práv, závazků za úplatu. 28  

I slovenská definice teleshoppingu tak vychází ze Směrnice. Obdobná je i úprava 

náležitostí při vysílání teleshoppingu. Přesto je možné nalézt rozdíl s českou právní 

úpravou, která spočívá ve vymezení povinností při vysílání teleshoppingu. Dle § 32 odst. 

4 zákona o vysielaní je provozovatel vysílání povinen zabezpečit, aby „jím vysílaný 

teleshopping byl slušný a čestný a nepoškozoval zájmy spotřebitelů a nezneužíval jejich 

důvěru.“29 

2.4.5. Teleshopping pohledem nové směrnice 

Dne 14. listopadu 2018 byla s konečnou platností schválena finální verze nové 

revidované Směrnice EP a Rady (EU) 2018/1808, kterou se mění směrnice 2010/13/EU 

                                                           

und Verpflichtungen, gegen Entgelt in Form von Teleshoppingkanälen, -fenstern und -spots, viz dále §§ 7, 

15, 45 RfStV. 
26 § 7 RfStV. 

(1) Werbung und Teleshopping dürfen nicht 

1. die Menschenwürde verletzen, 

2. Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, Rasse oder ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, 

Religion oder Glauben, Behinderung, Alter oder sexueller Orientierung beinhalten oder fördern, 

3. irreführen oder den Interessen der Verbraucher schaden oder 

4. Verhaltensweisen fördern, die die Gesundheit oder Sicherheit sowie in hohem Maße den Schutz der 

Umwelt gefährden.“ 
27 § 18 RfStV. „Teleshopping findet mit Ausnahme von Teleshopping-Spots im öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk nicht statt.“ 
28 § 32 odst. 2 ZVR. 
29§ 32 odst. 4 ZVR. 
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o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících 

poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních 

službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu. Následně byla publikována v Úředním 

věstníku EU.30 

Směrnice vstoupila v platnost dne 18. 12. 2018 a od tohoto data počala běžet lhůta 

21 měsíců pro transpozici do vnitrostátních právních řádů, tedy včetně České republiky. 

Tato směrnice významným způsobem mění oblast audiovizuálních médií, byť to 

není tématem této práce, pro vyzdvižení významu těchto změn je možno poznamenat, že 

Směrnice rovněž zasáhne i do oblasti doposud neregulované, a to na tzv. sdílená média.31   

Nově dochází ke změně definice obchodních sdělení: „Audiovizuálním obchodním 

sdělením“ obrazová sekvence se zvukem nebo bez něj, která je určena k přímé či nepřímé 

propagaci zboží, služeb či obrazu na veřejnosti fyzické či právnické osoby vykonávající 

hospodářskou činnost; tato obrazová sekvence doprovází pořad nebo videonahrávku 

vytvořenou uživatelem nebo je do nich zahrnuta za úplatu nebo obdobnou protihodnotu 

nebo pro účely vlastní propagace. Audiovizuální obchodní sdělení mají mimo jiné podobu 

televizní reklamy, sponzorství, teleshoppingu a umístění produktu.“32 

Nová Směrnice dále přináší změny například do oblasti reklamních limitů. 

Samotný teleshopping však novým zněním Směrnice dotčen není. 

2.4.6. Formy teleshoppingu  

Přestože s klasickou podobou teleshoppingových šotů přesvědčujících potenciální 

kupující, že jejich život od základu změní univerzální mixér, se ve vysílání stále ještě 

setkáváme, rozhodně už nejde o dominantní formu teleshoppingu na současných 

televizních obrazovkách. Mnohé teleshoppingy volí pokrokovější komunikační a 

propagační prostředky, a to i za využití možností moderních technologií (Smart TV, 

HbbTV apod.). 

Tahounem současného teleshoppingového mediálního trhu, alespoň co se 

celkového časového rozsahu týče, jsou mnohahodinové teleshoppingové bloky 

s nabídkami rozmanitého sortimentu. Na základě monitoringu vysílání licencovaných 

                                                           
30Všechny jazykové verze jsou dostupné na: https://eur 

lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0069.01.ENG&toc=OJ:L:2018:303:

TOC. 
31 Je samozřejmě otázkou, jak česká legislativa implementuje uvedenou směrnici, nicméně význam této 

směrnice pro budoucí úpravu zákona o vysílání je nutno mít za zásadní a přelomový. 
32 Recitál 27 Směrnice EP a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018. 
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televizních programů lze konstatovat, že v současnosti převažují nabídky šperků, 

zpravidla velmi pochybné kvality. A pak jsou zde samozřejmě teleshoppingové bloky 

nabízející značně specifické komodity a služby, kterým se dále v textu budeme podrobně 

věnovat a které pro zjednodušení budeme označovat jako „telefonické soutěže a 

ezoterické služby“.    

V daném kontextu nesmíme zapomenout ještě na existenci speciálních televizních 

programů, které jsou licencovány jako programy s výhradním zaměřením na teleshopping 

(resp. teleshopping a reklamu). V současné době jsou v ČR jako teleshoppingové 

programy licencovány televizní programy provozovatele ŠLÁGR TV, spol. s r.o. 

(programy ŠLÁGR TV a ŠLÁGR 2) a Odštěpný závod FBC MEDIA s.r.o. (program 

GALERIE). Na dané programy se logicky nevztahují žádné zákonné limity omezující 

vysílání reklamy a teleshoppingu, naproti tomu je vyloučeno, aby provozovatelé do 

vysílání těchto programů zařadili jiné programové prvky než právě a pouze reklamu a 

teleshopping.  

Tato výhrada je ochranou ostatních televizních soutěžitelů před nekalou 

konkurencí.  

Provozovatel, který by šířil program, na nějž se nevztahují reklamní limity, a 

přitom současně může do vysílání zařazovat atraktivní pořady, ke kterým by nalákal 

televizní diváky (a ti by se následně stali konzumenty vysílaných obchodních sdělení), by 

byl v nespravedlivé výhodě. 
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3. Aspekty vedení řízení 

V této kapitole je pozornost věnována správnímu trestání, které je v případě řízení 

vedených Radou, a zvláště pak v případě řízení ve věci teleshoppingu, poměrně složitou 

problematikou. 

V případě řízení o porušení právních předpisů ve věci teleshoppingu je podstatné, 

zda k porušení došlo na základě zákona o vysílání, nebo zákona o regulaci reklamy. 

Procesně pak řízení probíhá dle zákona o přestupcích a odpovědnosti za ně a rovněž 

správního řádu. Řízení o přestupcích jsou tedy vedena na základě vícero právních 

předpisů. 

Prvně bude třeba vymezit právní postavení Rady a subjektů řízení, jakožto 

nositelů právní odpovědnosti za obsah či formu teleshoppingu. 

Práce se rovněž soustředí na sankční opatření spojená s výčtem skutkových 

podstat relevantních pro oblast teleshoppingu a na problematiku opravného prostředku 

proti rozhodnutím Rady, kdy je věnována pozornost vymezení úlohy jak Městského 

soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu, tak též i Ústavního soudu. 

3.1. Postavení Rady jako dozorového orgánu  

Rada je dle § 4 odst. 2 zákona o vysílání ústředním správním úřadem, který 

„vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, převzatého vysílání 

a v oblasti audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných podle jiného 

právního předpisu, a dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a 

informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání, dbá na jeho 

obsahovou nezávislost a plní další úkoly stanovené zákonem o vysílání a zvláštními 

právními předpisy.“33 

 Rada dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a 

televizního vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence či v 

rozhodnutí o registraci. Přičemž mezi podstatné kompetence patří dle § 5 písm. f) zákona 

o vysílání ukládání správních trestů podle zákona o vysílání, per analogiam je její 

kompetence upravena zákonem o AVMSnV.  

Působnost Rady je definována v § 4 odst. 1 zákona o AVMSnV: „Správním 

                                                           
33 § 4 odst. 2 zákona o vysílání. 
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úřadem příslušným k výkonu dohledu nad dodržováním tohoto zákona je Rada“.34 

Rada podle tohoto právního předpisu dále mimo jiné: „Vede Evidenci 

poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, ukládá sankce podle 

tohoto zákona, monitoruje obsah audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, provádí 

v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje přitom podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie“35. 

Další vymezení činnosti Rady je obsaženo v § 7 písm. a) zákona o regulaci 

reklamy, kde je uvedeno, že „Rada je příslušným orgánem k výkonu dozoru nad 

dodržováním zákona o regulaci reklamy pro reklamu šířenou v rozhlasovém a televizním 

vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a pro sponzorování v 

rozhlasovém a televizním vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.36 

V ustanovení § 7 zákona o regulaci reklamy jsou uvedeny i další orgány dozoru 

spolu s vymezením jejich okruhu pravomoci pro oblast reklamy: 

 Státní ústav pro kontrolu léčiv pro reklamu na humánní léčivé přípravky, 

na lidské tkáně a buňky a sponzorování v této oblasti 

 Ministerstvo zdravotnictví pro reklamu na zdravotní služby a 

sponzorování v této oblasti,  

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský pro reklamu na přípravky 

na ochranu rostlin a pomocné prostředky,  

 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv pro reklamu 

na veterinární léčivé přípravky,  

 Úřad pro ochranu osobních údajů pro nevyžádanou reklamu šířenou 

elektronickými prostředky je-li způsob šíření této reklamy nekalou 

obchodní praktikou, 

 Státní zemědělská a potravinářská inspekce pro požadavky stanovené 

zákonem o potravinách a tabákových výrobcích  

 celní úřady pro reklamu, propagaci nebo podporu hazardních her 

zakázaných podle zákona upravujícího hazardní hry, a sponzorování v této 

oblasti 

  krajské živnostenské úřady v ostatních případech. 

                                                           
34 § 4 odst. 1 zákona o AVMSnV. 
35 § 3 zákona o AVMSnV. 
36 § 7 písm. a) zákona o regulaci reklamy. 
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Pravomoc těchto orgánů se netýká případů, kdy je reklama šířena prostřednictvím 

televizního či rozhlasového vysílání, nebo prostřednictvím audiovizuálních mediálních 

služeb na vyžádání.  

Rada je kolektivním orgánem, který rozhoduje v rámci svých zasedání, jejichž 

harmonogram je uveden na webu této instituce.37 Rada je složena ze 13 členů, přičemž 

k poslední obměně došlo v dubnu 2019. 

Důležitou složkou Rady je Úřad, který vykonává a zajišťuje odborné zázemí pro 

činnost Rady a je výkonnou složkou tohoto orgánu. Úřad Rady je rozčleněn do několika 

odborů, přičemž analytickou činností a právními kroky vztahujícími se k televiznímu 

vysílání a audiovizuálním mediálním službám na vyžádání se zabývá Analytický odbor.  

Rozhlasové vysílání a jeho obsah pak spadá do gesce Odboru rozhlasového 

vysílání a licencí.38 

3.2. Subjekty 

Vysvětleme si, jaké subjekty jsou zodpovědné za obsah reklamy, potažmo 

teleshoppingu.  

Nejdříve je však třeba si uvědomit, že teleshopping je upraven dvěma (respektive 

třemi) právními předpisy.  

 Zákonem o vysílání (a zákonem o AVMSnV) 

 Zákonem o regulaci reklamy   

Zákon o vysílání (a rovněž tak i zákon o AVMSnV) upravuje zodpovědnost 

výlučně, a to je potřeba zdůraznit, provozovatele vysílání (poskytovatele služby 

AVMSnV). V § 2 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání je definován provozovatel 

rozhlasového a televizního vysílání jako „Právnická nebo fyzická osoba, která sestavuje 

program, včetně služeb přímo souvisejících s programem, určuje způsob organizace 

rozhlasového a televizního vysílání a má za toto vysílání redakční odpovědnost, a pod 

zvukovým nebo obrazovým označením, jež program a služby přímo související s 

programem nezaměnitelně identifikuje, tento program a služby přímo související s 

programem prvotně šíří nebo prostřednictvím třetích osob nechává šířit.“39 

Analogicky je pak upravena role poskytovatele v  § 2 odst. 1 písm. d) zákona o 

                                                           
37 Viz https://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/terminy-zasedani-rady.htm 
38 Blíže § 11 zákona o vysílání. 
39 § 2 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání. 
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AVMSnV: „Poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání je podnikající 

fyzická nebo právnická osoba, která určuje způsob organizace audiovizuální mediální 

služby na vyžádání a má za tuto službu redakční odpovědnost.“40 

Pokud uvedené shrneme, pak za obsah teleshoppingu v případě porušení zákona 

o vysílání (AVMSnV) je zodpovědný výlučně a právě jen provozovatel (poskytovatel 

AVMSnV) vysílání. 

To je poměrně jednoduché a logické vymezení právní odpovědnosti. Složitější je 

případ, pokud je vedeno řízení v souvislosti s porušením zákona o regulaci reklamy. 

Subjekty zodpovědné za obsah reklamy ve smyslu zákona o regulaci reklamy jsou 

vymezeny v § 1 zákona o regulaci reklamy, který určuje odpovědnost pro zadavatele, 

zpracovatele a šiřitele reklamy a současně zakotvuje, jaké mají tyto subjekty další 

povinnosti. 

Přibližme si nyní jednotlivé subjekty spolu s příslušným zákonným vymezením a 

dále povinnostmi ve vztahu k průběhu řízení o přestupku. 

3.2.1. Zadavatel  

Zadavatelem reklamy je pro účely zákona o regulaci reklamy: „Právnická nebo 

fyzická osoba, která objednala u jiné právnické nebo fyzické osoby reklamu.“41 Zadavatel 

je tedy osobou, která je zodpovědná za obsah reklamy, potažmo tedy i teleshoppingu, což 

vyplývá z § 8 odst. 2 zákona regulaci reklamy, kde jsou taxativně vymezeny přestupky 

zadavatele jako fyzické osoby, a dále z § 8a odst. 2 zákona o regulaci reklamy, kde jsou 

upraveny přestupky zadavatele jakožto právnické osoby.42 

Rozdíl mezi zadavatelem v postavení fyzické a právnické osoby je nulový, pro 

oba typy subjektů platí stejné povinnosti. 

3.2.2. Zpracovatel 

Dalším subjektem, který nese odpovědnost za obsah reklamy, je zpracovatel. Ten 

je definován v § 1 odst. 6 zákona o regulaci reklamy: „Zpracovatelem reklamy je pro 

účely tohoto zákona právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe nebo pro jinou 

                                                           
40 § 2 odst. 1 písm. d) zákona o AVMSnV. 
41 § 1 odst. 5 zákona regulaci reklamy. 
42 K pojmu zadavatel blíže HADAŠ, Jiří. K návrhu novely zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 

epravo[online]. 2012-7-11 [cit. 2019-03-09]. Dostupné z http://www.epravo.cz/top/clanky/k-navrhu-

novely-zakona-c-401995-sb-o-regulaci-reklamy-84060.html 
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právnickou nebo fyzickou osobu zpracovala reklamu. Pokud zpracovatel zpracuje 

reklamu pro sebe, je pro účely tohoto zákona zároveň v postavení zadavatele.“  

Analogicky, jako v případě zadavatele, má zpracovatel deliktní odpovědnost ve 

vztahu k obsahu reklamy, což je vymezeno v ustanovení § 8 a § 8a zákona o regulaci 

reklamy, kde je rovněž jako u výše zmíněného zadavatele rozčlenění na právnickou a 

fyzickou osobu. Tyto povinnosti jsou shodné jako u zadavatele, jen s drobnými 

výjimkami týkajícími se zodpovědnosti formálního charakteru. Zpracovatel oproti 

zadavateli nemá povinnost pořízení záznamu obchodního sdělení, respektive jeho 

uchování.  

Vzájemnost a propojenost povinností zadavatele a zpracovatele je rovněž dána i 

v případě liberace. 

Zpracovatel „zodpovídá za obsah reklamy v plném rozsahu, byla-li zpracována 

pro jeho vlastní potřebu. Pokud byla reklama zpracována pro potřeby jiné právnické nebo 

fyzické osoby, odpovídají za její soulad se zákonem zpracovatel a zadavatel společně a 

nerozdílně, není-li dále stanoveno jinak. (…).“43 

Zadavatel „se zprostí odpovědnosti za obsah šířené reklamy, který je v rozporu se 

zákonem, prokáže-li, že zpracovatel nedodržel při jejím zpracování jeho pokyny, a v 

důsledku toho je obsah této reklamy v rozporu se zákonem“.44 

Naopak zpracovatel se nemůže zprostit odpovědnosti za obsah šířené reklamy, 

„poukazem na její zadání zadavatelem, ledaže by se jednalo o údaje, jejichž pravdivost 

není schopen posoudit ani s vynaložením veškerého úsilí.“45 

3.2.3.  Šiřitel 

Šiřitelem reklamy je pro účely zákona o regulaci reklamy „právnická nebo fyzická 

osoba, která reklamu veřejně šíří.“46 

Šiřitelem reklamy je v případě televizního a rozhlasového vysílání provozovatel 

televizního a rozhlasového vysílání. V případě audiovizuálních mediálních služeb na 

vyžádání pak poskytovatel těchto služeb. 

Zodpovědnost šiřitele za obsah reklamy není natolik široká jako v případě 

zadavatele a zpracovatele. Primárně nezodpovídá za obsah reklamního sdělení, ale za 

                                                           
43 § 6b zákona o regulaci reklamy. 
44 § 6b odst. 3 zákona o regulaci reklamy. 
45 § 6b odst. 3 zákona o regulaci reklamy. 
46 § 1 odst. 7 zákona o regulaci reklamy. 
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způsob šíření. Nicméně ke dni 1. dubna 2017 došlo k novele zákona o regulaci reklamy, 

která nově konstituovala zodpovědnost šiřitelů reklamy i za obsah reklamy, a to v 

případech reklamy propagující humánní léčivé přípravky, doplňky stravy, potraviny pro 

zvláštní výživu, počáteční a pokračovací kojeneckou výživu.  

Za soulad reklamy na tato produkty se zákonem tedy odpovídá zadavatel, 

zpracovatel a šiřitel společně a nerozdílně. Jedná se tedy o zcela mimořádnou změnu, 

která prolomila pravidlo, které platilo více než dvacet let, že šiřitel nezodpovídá za obsah 

reklamy dle zákona o regulaci reklamy. 

3.2.3.1. Omezení odpovědnosti 

Pro zadavatele, zpracovatele a šiřitele není ovšem stanovena bezmezná 

zodpovědnost. Zákon o regulaci reklamy stanovuje speciální případy pro možnost 

liberace.   

Jak již bylo zmíněno výše, zpracovatel se nemůže zprostit odpovědnosti za obsah 

šířené reklamy „poukazem na její zadání zadavatelem, ledaže by se jednalo o údaje, 

jejichž pravdivost není schopen posoudit ani s vynaložením veškerého úsilí.“ 

 S ohledem na podmínky, za kterých je možné tuto výjimku uplatnit, je zřejmé, že 

se toto zproštění nevztahuje na údaje, které jsou ve vztahu k obsahu reklamy v zákoně 

jasně vyjmenované a specifikované jako náležitosti reklamy.  

Může se ale vztahovat na případy, kdy reklama obsahuje např. odborné tvrzení a 

zpracovatel není odborník. Otázky odpovědnosti je tak v případě zpracovatele reklamy 

pracujícího na smluvním základě pro zadavatele vhodné ošetřit podmínkami smlouvy.  

Subjekty řízení a s tím spojená zodpovědnost byla předmětem několika soudních 

přezkumů. Představme si několik základních rozsudků, které interpretovaly možné 

nejasnosti, například zdali je nutné vést společné řízení se zadavatelem a zpracovatelem. 

Tato otázka je dosti zásadní. Ne vždy se totiž podaří zpracovatele zjistit, či se může jednat 

o subjekt, který sídlí mimo jurisdikci Rady. 

Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 9 As 86/2008 ze dne 10. 2. 2010 v této 

otázce dospěl k závěru: „Ustanovení § 6b odst. 1 zákona o regulaci reklamy nebrání 

správnímu orgánu vést samostatná řízení proti zadavateli a zpracovateli a vydat 

samostatná rozhodnutí dle konkrétně zjištěných skutečností.47  

                                                           
47 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 86/2008 ze dne 10. 2. 2010.  
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Nejvyšší správní soud tedy nedovodil povinnost správního orgánu vést společné 

řízení proti zadavateli a zpracovateli reklamy. Předmětné ustanovení zákona stanoví 

charakter odpovědnosti zadavatele a zpracovatele jako odpovědnost solidární, nezakládá 

však pro správní orgán povinnost vedení společného řízení.  

Další důležitý závěr se dotýká zodpovědnosti zpracovatele za obsah obchodního 

sdělení. Nejvyšší správní soud v rozsudku ve věci č. j. 7 As 98/2015 ze dne 28. 1. 2016 

uvedl: „Z dikce § 6b odst. 3 věta druhá zákona o regulaci reklamy přitom zcela jasně 

vyplývá, že zpracovatel se nemůže zprostit odpovědnosti za obsah reklamy, resp. její části, 

pouhým poukazem na její zadání zadavatelem. Skutečnost, že stěžovatel větu „Platí půl 

roku pro dvouletý balíček s tarifem Rodina aktivovaný do 31. 3. 2010. Více na www.t-

mobile-cz/2v1“, neformuloval, neznamená, že by v této části reklamy nebyl jejím 

zpracovatelem.48 

3.3.  Sankce 

V následující kapitole je popsán systém sankčních opatření, který je provázán na 

jedné straně se zákonem o přestupcích a odpovědnosti za ně, jakožto normy upravující 

přestupky obecně, na straně druhé se zákony o regulaci reklamy a o vysílání, kde jsou 

vymezeny jednotlivé skutkové podstaty.  

3.3.1. Zákon o odpovědnosti za přestupky 

V souvislosti s výkonem dozorové činnosti Rady dochází k aplikaci zákona o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Subsidiárně je užit zákon o vysílání a o regulaci 

reklamy.  

Do nabytí účinnosti uvedeného zákona byla činnost Rady v oblasti správního 

trestání upravena výlučně zákonem o vysílání, zákonem o regulaci reklamy a správním 

řádem. 

Zákon o odpovědnosti za přestupky značnou měrou změnil činnost Rady v oblasti 

vedení řízení a správního trestání. Rada je nyní ve svém rozhodování vázána výrazně 

kratší prekluzivní lhůtou pro vydání rozhodnutí, která je nově v délce 270 dnů. 

 Dosavadní alternativy Rady v oblasti sankcionování, kdy byla možnost uložit 

pokutu, případně upozornit subjekt na porušení zákona (dle zákona o vysílání), byly 

                                                           
48 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 98/2015 ze dne 28. 1. 2016. 
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zákonem o přestupcích rozšířeny o další instituty správního trestání.  

Nově je možné vyslovit uložení správního trestu napomenutí a současně upozornit 

pachatele na důsledky protiprávního jednání, jež mu podle zákona hrozí, pokud by se i v 

budoucnu dopouštěl podobného jednání.49 Eventuálně je možné konstatovat vinu 

obviněného a upustit od potrestání, jestliže vzhledem k závažnosti přestupku, okolnostem 

jeho spáchání a osobě pachatele lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci 

před správním orgánem postačí k jeho nápravě. 

3.3.1.1. Napomenutí  

Napomenutí lze uložit za jakýkoliv přestupek, není-li to zákonem výslovně 

vyloučeno. Jedná se o správní trest, který lze uložit pouze v rozhodnutí o přestupku, tj. v 

rozhodnutí splňujícím náležitosti podle § 93 zákona o odpovědnosti za přestupky. 

Je však potřebné s velkou pečlivostí aplikovat podpůrně pouze ta ustanovení výše 

uvedeného zákona o odpovědnosti za přestupky, která nejsou navíc vyloučena 

speciálními ustanoveními zvláštních zákonů, např. zákonem o vysílání, zákonem o 

regulaci reklamy, s ohledem na specifické postavení Rady. 

3.3.1.2. Pokuta dle zákona o odpovědnosti za přestupky 

Na základě § 46 zákona o odpovědnosti za přestupky je možno za spáchání 

přestupku uložit pokutu. V případě řízení vedených Radou je ovšem uložení pokuty 

speciálně upraveno v zákoně o vysílání (§ 60 tohoto zákona), případně v zákoně o 

regulaci reklamy (§ 8 a § 8a tohoto zákona). 

3.3.2. Zákon o vysílání 

Zákon o vysílání upravuje dva druhy sankcí: pokuty a odnětí licence (pro okruh 

trestání přestupků z oblasti teleshoppingu je tento správní trest irelevantní). Dále pak 

tento zákon zakotvuje speciální institut - tzv. opatření k nápravě – upozornění na porušení 

zákona.  

3.3.2.1. Institut upozornění  

Podle § 59 odst. 1 zákona o vysílání: „Jestliže provozovatel vysílání a 

provozovatel převzatého vysílání porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo 

                                                           
49 § 35 písm. a) § 45 zákona o odpovědnosti za přestupky. 
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podmínky udělené licence, upozorní jej Rada na porušení tohoto zákona a stanoví mu 

lhůtu k nápravě.“50 Délka stanovené lhůty k nápravě musí být přiměřená charakteru 

porušené povinnosti. Dojde-li k nápravě ve stanovené lhůtě, Rada správní trest neuloží. 

Upozornění je tedy specifickou formou opatření, jehož smyslem, jak uvádí 

Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 6 As 1/2013, je zajištění toho, aby: „provozovatel 

nebyl trestán za deliktní jednání, jehož si nebyl vědom.“51  

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 83/2013 ze dne 23. 12. 2013 dále 

podstatu upozornění rozvádí: „Zajistit, aby provozovatel vysílání nebyl trestán za jednání, 

jehož protiprávnosti si nebyl vědom. Realizuje se tak preventivní funkce správního 

trestání. Zákonodárce dává provozovateli vysílání prostor k dobrovolné nápravě 

deliktního jednání (odstraněním závadného stavu), resp. dovoluje, aby první porušení 

povinnosti provozovatele vysílání bylo beztrestné s tím, že provozovatel bude upozorněn 

na protiprávnost svého jednání a pro příště si bude závadnosti tohoto jednání vědom a 

vyvaruje se ho. 52 

Z rozsudku Městského soudu č. j. 11 A 99/2010 ze dne 3. 6. 2012 dále plyne, že 

„Upozornění na porušení povinností podle zákona o vysílání podle ustanovení § 59 tohoto 

zákona se musí vztahovat ke konkrétnímu, určitě a srozumitelně vymezenému skutkovému 

jednání a nikoli ve vztahu k porušení právní povinnosti. Předmětem upozornění tak musí 

být zcela konkrétně popsané jednání tak, aby bylo možno dovozovat typovou shodnost 

případného dalšího skutkového jednání s jednáním, které bylo předmětem posouzení v 

doručeném upozornění. Jinými slovy pokud má ustanovení § 59 zákona o vysílání 

skutečně plnit svůj účel, musí jít o typově obdobné či shodné skutkové jednání. Teprve je-

li tato typová podobnost či shodnost protiprávního jednání provozovatele zjištěna, lze mít 

za to, že byla splněna i povinnost správního úřadu upozornit provozovatele na porušení 

právní povinnosti předtím, než mu za typově obdobné či shodné jednání uloží pokutu 

podle ustanovení § 60 zákona o vysílání.“53 

A konečně rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 26/2010 ze dne 3. 4. 

2012 upřesňuje: „Uvedená úvaha neznamená, že jednání, na jehož závadnost byl 

provozovatel upozorněn, a další jednání, za něž je již sankcionován, musí být ve všech 

skutkových aspektech totožná. To by nepochybně vedlo k faktické nemožnosti 

                                                           
50 § 59 zákona o vysílání. 
51 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 1/2013 ze dne 23. 12. 2013. 
52 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 83/2013 ze dne 23. 12. 2013. 
53 Rozsudek Městského soudu č. j. 11 A 99/2010 ze dne 3. 6. 2012. 
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sankcionovat řadu skutků ve své podstatě obdobných, avšak lišících se od sebe drobnými, 

nevýznamnými nuancemi (např. vícero obsahově shodných či jen nevýznamně odlišných 

verzí téhož reklamního spotu vysílaných v různých časech, lišících se sice například 

určitým grafickým, dějovým nebo jiným dílčím aspektem, ale ve svém celkovém vyznění a 

působení na diváka velmi podobných). Něco takového by odporovalo smyslu a účelu 

zákona a umožňovalo jeho snadné obcházení, což nelze připustit.54
 

3.3.2.2. Pokuta dle zákona o vysílání 

Ve vztahu k ukládání pokut v rámci činnosti Rady je jedním ze zásadních judikátů 

rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 22/2009 ze dne 29. 10. 2010, který 

upravuje obecnou koncepci ukládání sankcí: „Pokuta je nejtypičtější sankcí, kterou lze za 

správní delikt uložit. Obecně je možno uvést, že sankce může být v jednotlivých zákonech 

koncipována jako tzv. absolutně určitá, kdy je stanovena jen jedinou částkou, nebo jako 

tzv. relativně neurčitá, vymezuje-li zákon její minimální a maximální hranici, či pouze 

hranici dolní nebo horní.  

Je-li pokuta v právní úpravě koncipována jako relativně neurčitá, je vytvořen 

prostor pro uplatnění správního uvážení správního orgánu, který o výši sankce, jež je 

třeba účastníkovi řízení uložit, rozhoduje. 

Právní předpisy však neponechávají správním orgánům při stanovení výše pokuty 

úplnou volnost, nýbrž stanoví kritéria, jimiž se správní orgán musí řídit. Jejich výčet může 

být jak demonstrativní, tak taxativní.“55 

V případě zákona o vysílání jsou pokuty upraveny v § 60 a § 61 tohoto zákona. 

Tato ustanovení uvádějí rovněž kritéria, na jejich základě Rada rozhoduje o konečné výši 

uložené sankce. V daném kontextu je ale třeba upozornit, že v souvislosti s přijetím 

zákona o přestupcích, byla daná pasáž významně novelizována. Zatímco dříve zákon o 

vysílání zahrnoval řadu kritérií, jimiž se Rada při rozhodování o výši sankce řídila, nyní 

v tomto zákoně zůstalo pouhé torzo původních kritérií a Rada naopak podrobně 

zohledňuje kritéria stanovená zákonem o přestupcích.  

Ustanovení § 60 zákona o vysílání taxativně vymezuje jednotlivé přestupky dle 

zákona o vysílání. Skutkové podstaty týkající se obchodních sdělení, potažmo 

teleshoppingu, jsou upraveny ustanovením § 60 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání. Výše 

                                                           
54 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 26/2010 ze dne 3. 4. 2012. 
55 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 22/2009 ze dne 29. 10. 2010.   



   

32 

 

uložené pokuty v případě porušení zákona o vysílání ve věcech teleshoppingu je dle § 60 

odst. 7 písm. a) v rozsahu od 5 000 Kč do 2,5 milionu Kč. 

V souvislosti se stanovováním výše sankce je nezbytné připomenout zásadu 

zakotvenou v ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu, dle kterého správní orgán dbá i na 

to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly 

nedůvodné rozdíly. Jedná se tedy o zásadu ochrany legitimního očekávání, kdy laicky 

řečeno nemůže správní orgán, tedy ani Rada, uložit sankce za obdobné přestupky v příliš 

velkém rozptylu. 

K tomuto se například vyjádřil Městský soud v Praze v rozsudku č. j. 6 A 88/2010 

ze dne 30. 9. 2010: „Uvedená zásada sice nedává adresátům veřejné správy nárok na to, 

aby správní orgán v jejich případě rozhodl určitým způsobem či dokonce v jejich 

prospěch, dává jim však nárok na to, aby správní orgán rozhodoval i v jejich případě 

způsobem předvídatelným, resp. aby svůj postup a způsob rozhodnutí vždy řádně 

odůvodnil racionálními argumenty, které obstojí zejména z hlediska základních zásad 

obsažených v § 2 správního řádu a odvozených ze základních ustanovení Ústavy a Listiny 

základních práv a svobod, které stanovují základní limity a současně kvalitativní 

požadavky na výkon veřejné moci, a to zejména v těch případech, kdy se odchyluje od své 

předchozí rozhodovací praxe.“56 

3.3.3. Zákon o regulaci reklamy 

 Přibližme si rovněž zákon o regulaci reklamy ve vztahu k ukládání sankcí. Pokuty 

jsou v zákoně o regulaci reklamy upraveny v § 8. Jednotlivá ustanovení jsou členěna 

speciálně ve vztahu k zadavateli, zpracovateli a šiřiteli reklamy a rozdělena na fyzické a 

právnické osoby. 

Výše sankce při porušení zákona o regulaci reklam je určena horní hranicí, která 

je stanovena do 200 000 Kč v případě procesních porušení, kterým je například 

neuchování záznamu reklamy, do 2 000 000 Kč v případě porušení speciálních 

skutkových podstat a do 5 000 000 Kč u nekalosoutěžních praktik. 

Do nabytí účinnosti zákona o odpovědnosti za přestupky měl zákon o regulaci 

reklamy vlastní ustanovení týkající se pravidel pro ukládání pokut, zejména pak kritéria 

rozhodná pro výši sankci.  

                                                           
56 Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 6 A 88/2010 ze dne 30. 9. 2010. 
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3.3.3.1. Zvláštní opatření dle zákona o regulaci reklamy 

Zákon o regulaci reklamy nestanoví v případě shledání porušení tohoto předpisu 

jen možnost uložení pokuty, ale rovněž je dána možnost aplikace zvláštního opatření v 

souladu s § 7c odst. 1 tohoto zákona: „Orgán dozoru může nařídit odstranění nebo 

ukončení reklamy, která je v rozporu se zákonem, a určit k tomu přiměřenou lhůtu. Může 

též zakázat nepřípustnou srovnávací reklamu nebo reklamu, která je nekalou obchodní 

praktikou jako protiprávní jednání podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. 

Orgán dozoru je oprávněn pozastavit zahájení šíření nepovolené srovnávací reklamy 

nebo reklamy, která je nekalou obchodní praktiko. Pro takový postup se nevyžaduje vznik 

skutečné ztráty či jiné újmy způsobené takovou reklamou, ani zavinění zadavatele 

reklamy; to však nezakládá oprávnění k zavedení systému předběžné kontroly návrhů 

reklamy před jejím šířením.“57 

Zákon o regulaci reklamy dále v § 7c odst. 2 ukládá: „Orgán dozoru je oprávněn 

zadavateli nebo zpracovateli reklamy nařídit ve stanovené lhůtě zveřejnění opravného 

prohlášení k reklamě, která byla shledána pravomocným rozhodnutím nepovolenou 

srovnávací reklamou nebo nekalou obchodní praktikou a o jejímž odstranění nebo 

ukončení bylo pravomocně rozhodnuto, ve stejném komunikačním médiu, kterým byla 

taková reklama šířena.“58 

3.4.  Opravné prostředky 

Opravným prostředkem rozumíme procesní úkon, kterým se napadá vydané 

rozhodnutí. 

Jak již bylo uvedeno výše, zásadním právním předpisem pro vedení řízení Radou 

je zákon o odpovědnosti za přestupky, přičemž správní řád je podpůrným procesním 

předpisem. Současně je pak nezbytné zohledňovat znění zákona o vysílání, resp. zákona 

o regulaci reklamy.  

Zákon o odpovědnosti za přestupky upravuje odvolací řízení v ustanoveních § 96 

až 98. Tato právní úprava stanoví, že „Odvolání má v řízení o přestupku vždy odkladný 

účinek, který nelze vyloučit. V řízení o přestupku odvolací správní orgán přezkoumá 

                                                           
57 § 7c odst. 1 zákona o regulaci reklamy. 
58 K uvedenému postupu přistoupila Rada jen jednou, a to v případě obchodního sdělení na alkoholický 

nápoj, v němž byla v rozporu s § 4 písm. e) zákona o regulaci reklamy, ve znění platném v době odvysílání 

reklamy, prezentována skutečnost, že zvolený alkoholický nápoj je východiskem z osobních problémů. 

Blíže rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 71/2009 ze dne 2. 2. 2010. 
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napadené rozhodnutí v plném rozsahu, tedy přezkoumá nejen zákonnost rozhodnutí, ale 

též jeho správnost, a to bez ohledu na rozsah námitek uvedených v odvolání.“59  

Odvolacím orgánem je míněn orgán nadřízený, Rada ovšem nemá nadřízený 

orgán. Tato skutečnost vyplývá ze striktního požadavku nezávislosti dozorového orgánu 

pro oblast vysílání, která je zaručena mimo jiné i tím, že žádný jiný orgán státní správy, 

ani ministerstvo, nemůže zasáhnout do řízení vedeného Radou, případně zrušit její 

rozhodnutí.  

Opravný prostředek proti rozhodnutí Rady je upraven v ustanovení § 66 zákona o 

vysílání, dle něhož: „Rada v řízení postupuje podle správního řádu, s výjimkou ustanovení 

o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném řízení a o obnově řízení. Proti výroku 

rozhodnutí, kterým se zamítá žádost o udělení licence, rozhodnutí o změně licence, 

rozhodnutí o odnětí licence, rozhodnutí o neprodloužení licence, rozhodnutí o odmítnutí 

registrace, rozhodnutí o zrušení registrace, rozhodnutí o pokutě, rozhodnutí o 

pozastavení šíření převzatého televizního programu a rozhodnutí o zákazu činnosti, která 

porušuje nebo může porušit společný zájem spotřebitelů, je možno podat žalobu podle 

zvláštního právního předpisu.“60 

Interpretací tohoto ustanovení vyplývá, že Rada ve svých řízeních aplikuje správní 

řád, čímž však není myšleno řízení o přestupku. V případě řízení o přestupku je správní 

řád užit jen subsidiárně.  

Ustanovení § 61 odst. 4 zákona o vysílání specifikuje opravný prostředek proti 

rozhodnutí Rady o uložení pokuty takto: „Proti rozhodnutí o pokutě lze podat žalobu 

podle zvláštního právního předpisu.“61 Zvláštním předpisem dle tohoto ustanovení je 

§ 65 a následující zákona s. ř. s.  

Proti rozhodnutí Rady je možno podat výlučně správní žalobu k Městskému soudu 

v Praze. Pro úplnost je potřeba upřesnit specifikum, či lépe řečeno výjimku. Tou je 

skutečnost, že nelze podat správní žalobu proti upozornění na porušení zákona. 

Trvalo řadu let v rámci správní praxe Rady, než soudy s definitivní platností 

judikovaly, že upozornění na porušení zákona je rozhodnutím sui generis a není ve 

správním soudnictví samostatně přezkoumatelné. Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 

                                                           
59 Cf. Metodické pomůcky k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Dostupné 

zde https://www.mvcr.cz/clanek/zakon-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich-ucinny-od-1-7-

2017.aspx. 
60 § 66 zákona o vysílání. 
61 § 61 odst. 4 zákona o vysílání. 
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6 As 46/2008 ze dne 14. 5. 2008 konstatoval: „Nejvyšší správní soud se ztotožnil se 

závěrem městského soudu, že napadené upozornění ve svém prvním věcném výroku není 

ve správním soudnictví samostatně přezkoumatelné, protože nezakládá, nemění, neruší 

ani závazně neurčuje práva a povinnosti stěžovatelky. (…)Nejvyšší správní soud tedy 

dospěl k závěru, že napadené upozornění, neukládající stěžovatelce žádnou povinnost ani 

jinak nezasahující do jejích práv, není samostatně soudně přezkoumatelným zásahem ve 

smyslu § 82 s. ř. s.“62 

3.4.1. Městský soud 

Správní žaloba proti nezákonnému rozhodnutí je právním instrumentem ochrany 

subjektu (žalobce) proti rozhodnutí správního orgánu, buď přímo samotným 

rozhodnutím, anebo tím, že ke zkrácení na právech došlo při vedení správního 

(přestupkového) řízení.  

Žalobce se v těchto případech žalobou domáhá zrušení napadeného rozhodnutí. 

Ten, kdo byl potrestán za správní delikt (například za přestupek, ale také za jiný správní 

delikt, včetně kázeňského potrestání) a má za to, že uložený trest je zjevně nepřiměřený, 

může žádat, aby uložený trest byl zmírněn, nebo od něj bylo upuštěno. Jedná se o institut 

tzv. moderace. 

Jednou ze základních podmínek žaloby je, aby žalobce, před tím než podá žalobu 

k soudu, vyčerpal možnost podat řádný opravný prostředek (odvolání) ve správním řízení. 

Výjimkou je samozřejmě Rada, kde není opravný prostředek proti jejímu rozhodnutí 

přípustný.   

Správní žalobu je třeba podat u soudu, který je k jejímu projednání příslušný. 

Věcně příslušným soudem ve věci rozhodovací praxe Rady je Městský soud v Praze.  

Městský soud posuzuje v řízení o žalobě především právní otázky, tedy splnění 

procesních náležitostí. V rámci soudního přezkumu může také na návrh jednotlivých 

stran provést důkazy, jimiž prokáže skutkovou stránku věci, ze které vycházel správní 

orgán. V praxi Rady se jedná zejména o provedení důkazu zhlédnutím audiovizuálního 

záznamu. 

Zákon umožňuje rozhodnout soudu bez toho, že by bylo nařizováno ústní jednání, 

a to buď se společným souhlasem obou stran sporu,63 anebo také tam, kde rozhodnutí 

                                                           
62 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR č. j. 6 As 46/2008 ze dne 14. 5. 2008. 
63 § 51 s. ř. s. 
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správního orgánu trpí takovými vadami, které by ani při soudním ústním jednání nebylo 

možno odstranit, a je třeba jej zrušit.64  

Rada ve svých soudních řízeních vždy vznáší požadavek nařízení ústního jednání. 

Výsledkem jednání, respektive soudního řízení, je rozsudek ve věci samé, a to 

buď, že žaloba proti napadenému rozhodnutí se zamítá, anebo se napadené rozhodnutí 

zrušuje a věc se vrací správnímu orgánu k dalšímu řízení.  

Městský soud rovněž může vydat usnesení, kterým žalobu odmítne za podmínek 

stanovených § 46 zákona s. ř. s., a to pokud soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci 

již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek 

je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení 

pokračovat, návrh byl podán předčasně nebo opožděně, návrh byl podán osobou k tomu 

zjevně neoprávněnou, návrh je podle tohoto zákona nepřípustný.  

Soud návrh odmítne také tehdy, „domáhá-li se navrhovatel rozhodnutí ve sporu 

nebo v jiné právní věci, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení, 

anebo domáhá-li se návrhem přezkoumání rozhodnutí, jímž správní orgán rozhodl v 

mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci.“65 

Zvláštním způsobem skončení řízení je institut „uspokojení navrhovatele“. 

Umožňuje se tu správnímu orgánu, aby i po vydání rozhodnutí a jeho napadení žalobou 

na soudě sám nahlédl, že došlo k pochybení a porušení zákona z jeho strany, a rozhodl o 

věci znovu tak, že žalobce bude novým rozhodnutím uspokojen. V takovém případě soud 

- po vyjádření žalobce - usnesením řízení zastaví a právní mocí usnesení nabude současně 

také nové uspokojující rozhodnutí správního orgánu právní moci. Příčina sporu tak může 

být urychleně odstraněna.66 

Městský soud může na návrh vyslovit, že od uloženého trestu se upouští, 

popřípadě může výrok o uloženém trestu zmírnit.  

Principy moderace jsou upraveny judikaturou, konkrétně rozhodnutím Nejvyššího 

správního soudu č. j. 2 As 109/2011 ze dne 28. 2. 2013:67 „Je totiž nutné objasnit, v čem 

užití moderačního oprávnění soudem spočívá. Užití moderace, zakotvené v ustanovení § 

78 odst. 2 s. ř. s., je nahrazením správní úvahy o přiměřené výši trestu, úvahou soudu, a 

to za situace, kdy soud dojde k závěru, že „sankce, pohybující se nejen v zákonném 

                                                           
64 § 76 s. ř. s. 
65 § 46 s. ř. s. 
66 § 62 s. ř. s. 
67 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 109/2011 ze dne 28. 2. 2013. 



   

37 

 

rozmezí, ale odpovídající i všem zásadám pro její ukládání a zohledňující kritéria pro její 

individualizaci, zjevně neodpovídá zobecnitelné představě o adekvátnosti a spravedlivosti 

sankce“.68  

Soud tedy moderuje pokutu za situace, kdy má za prokázané, že správní 

rozhodnutí není v rozporu se zákonem, ale má za to, že ač výše uložené pokuty nevybočila 

ze zákonných mezí, jeví se být v tomto konkrétním případě zjevně nepřiměřenou. 

  

3.4.2. Nejvyšší správní soud 

Proti pravomocnému rozhodnutí Městského soudu v Praze je možno podat kasační 

stížnost, o které rozhoduje Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost je mimořádný opravný 

prostředek, kterým se lze domáhat nápravy jak v hmotněprávních otázkách, tak nápravy 

vadného procesu.  

Může být tedy podána jak proti rozhodnutí ve věci samé, tak i proti velké části 

procesních rozhodnutí, ale vždy pouze jen z některého důvodu, který zákon vymezuje § 

103 s. ř. s., a to např. nezákonnost, vada řízení, zmatečnost řízení, nepřezkoumatelnost.  

Lhůta pro podání kasační stížnosti je krátká - dvoutýdenní. Její zmeškání nelze 

prominout. Je-li však kasační stížnost včas podána, ale má nedostatky, má stěžovatel 

právo na to, aby nedostatky mohl odstranit do jednoho měsíce od doručení usnesení, 

kterým mu je soud vytkl.  

Při rozhodování Nejvyššího správního soudu se uplatňuje kasační princip. To 

znamená, že shledá-li Nejvyšší správní soud kasační stížnost důvodnou, rozsudkem zruší 

napadené rozhodnutí krajského soudu (Městského soudu v Praze) a věc mu vrátí k 

dalšímu řízení. 

Novela soudního řádu správního z roku 2011 vychází i nadále z toho, že primárně 

v případě důvodné kasační stížnosti Nejvyšší správní soud zruší napadené rozhodnutí a 

vrátí věc krajskému soudu k dalšímu řízení. Nově však Nejvyšší správní soud může v 

případě zrušení napadeného rozhodnutí zvážit, zda současně nezruší rozhodnutí 

správního orgánu nebo nevysloví jeho nicotnost. 

                                                           
68 Srov. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 22/2012 - 23 ze dne 19. 4. 2012. 
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3.4.3. Ústavní soud 

Ústavní soud není součástí soustavy obecných soudů. Jeho úkolem je zejména 

chránit ústavnost, základní práva a svobody vyplývající z Ústavy, Listiny základních práv 

a svobod a dalších ústavních zákonů České republiky a garantovat ústavní charakter 

výkonu státní moci. Přísluší mu i další kompetence, jako je rozhodování v některých 

věcech týkajících se volebního práva a posuzování souladu mezinárodních smluv s 

Ústavou před jejich ratifikací. 

Jak vyplývá z této definice, řízení při Ústavním soudu jsou zcela výjimečná a 

jednání před tímto soudem nepatří mezi řádné opravné prostředky. Přesto lze najít ve 

vztahu k činnosti Rady několik Nálezů a usnesení Ústavního soudu, která významným 

způsobem upravují činnost Rady.  

Příkladem rozhodnutí Ústavního soudu ve vztahu k činnosti Rady může být 

například Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 946/09 ze dne 11. ledna 2010, kterým 

byla upravena otázka běhu subjektivních lhůt a současně bylo vymezeno postavení Úřadu 

Rady a Rady. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 946/09 ze dne 11. ledna 2010. 
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4. Případy ze správní praxe RRTV 

Následující kapitola poskytuje přehled významných řízení vedených Radou ve 

věci teleshoppingu. Jednotlivé kauzy jsou vybrány tak, aby byly popsány různé skutkové 

podstaty a současně byly komplexně postiženy rozmanité typy teleshoppingu. 

Vzhledem k faktu, že formy teleshoppingu nepodléhají žádné ustálené či 

normativně vymezené kategorizaci, jsou voleny jednotlivé kategorie s ohledem na 

převažující vybrané základní znaky, přičemž nelze vyloučit jejich jednotlivé 

kombinování. Příkladem budiž například teleshoppingy s ezoterickým zaměřením, kdy 

dochází nejen k nabídce ezoterických služeb, ale současně i k prodeji zboží. 

Výčet řízení je vybírán tak, aby poskytl co možná nejúplnější přehled o 

skutkových podstatách, tedy porušeních právních předpisů, kterými se Rada v souvislosti 

s teleshoppingem zabývala. 

Pro komplexnost je materiál završen přehledem judikatury soudů, která 

významným způsobem interpretuje výklad právních norem, přičemž je vhled poskytnut 

do rozhodovací praxe nejen Městského soudu v Praze, Nejvyššího správního soudu, ale i 

Ústavního soudu. 

4.1. Telefonické soutěže a ezoterické služby 

Přibližně před šesti lety se na českých televizních obrazovkách začal objevovat 

zcela nový fenomén – pořady, které se prezentovaly jako pořady soutěžní. Moderátorka 

ve studiu zadávala divákům rozmanité soutěžní otázky a kvízy. Diváci například měli 

určit výsledek matematického příkladu, uhodnout dívčí jméno na pět písmen, najít v sérii 

obrázků jeden odlišný, určit součet hodnot zobrazených mincí apod. Divák, který se 

domníval, že zná správnou odpověď, mohl zatelefonovat na zobrazené telefonní číslo se 

zvláštním (tzv. prémiovým) tarifem (tzv. audiotexové služby), ucházet se o spojení do 

studia a pokusit se za správnou odpověď získat výhru, která čítala několik tisíc korun. 

Dalším typem pořadů, které využívaly audiotexové služby, byly pořady, jimiž provázeli 

různí věštci a ezoterici a jimž mohl zavolat televizní divák, který chtěl znát svou 

budoucnost, potřeboval vyřešit své osobní, finanční či jiné problémy, žádal o zaslání 

léčivé energie apod.  

V podstatě ihned poté, co se soutěžní typy pořadů ve vysílání objevily, začaly být 

předmětem desítek stížností adresovaných Radě. Stěžovateli byly většinou osoby, které 
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zavolaly na uvedené telefonní číslo, spojení do studia se nedočkaly, ale byl jim vystaven 

účet za telefonické spojení ve výši několika tisíc korun, někdy dokonce několika desítek 

tisíc korun. Někteří stěžovatelé naopak do studia byli spojeni, ale ani ti se neradovali 

z výhry, jelikož následně zveřejněná údajně správná odpověď na zadanou kvízovou 

otázku byla zpravidla jiná, než se oni domnívali. Tito stěžovatelé vyjadřovali přesvědčení, 

že byli oklamáni.  

Rada, která byla postavena před úkol prošetřit oprávněnost těchto stížností a 

posoudit případné spáchání správního deliktu, musela nejprve zodpovědět otázku, o jaký 

typ audiovizuálních obsahů se definičně jedná. 

Rada zpracovala několik právních a mediálně-analytických rozborů, jejichž cílem 

bylo posoudit charakter interaktivních pořadů, které vybízejí diváky k zavolání za využití 

audiotexových služeb, a to jak takových, které nabízejí účast na soutěži, tak takových, 

které poskytují služby ezoterického typu. Na jejich základě Rada dospěla k závěru, že 

uvedené pořady jsou ve skutečnosti teleshoppingem, tedy obchodním sdělením. 

Z této teze Rada následně vycházela při hodnocení konkrétních odvysílaných 

pořadů, které hodnotila z hlediska dodržování zákona. Správnost tohoto předpokladu 

následně definitivně potvrdil NSS. Nejvyšší správní soud v řízení o kasační stížnosti č. j. 

2 As 218/2015-62 dne 19. 11. 2015 judikoval, že „Televizní relace nebo její část, v jejímž 

rámci provozovatel televizního vysílání nabízí divákům možnost zúčastnit se hry o cenu 

prostřednictvím přímé volby telefonního čísla za vyšší sazbu, je teleshoppingem ve smyslu 

čl. 1 odst. 1 písm. l) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU o koordinaci 

některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování 

audiovizuálních mediálních služeb a § 2 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání, tehdy, pokud představuje skutečnou 

nabídku služeb.“70 

Tento rozsudek NSS plně vycházel z rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie 

(dále jen „SDEU“) ze dne 18. 10. 2007, věc C-195/06, Kommunikationsbehörde Austria 

(KommAustria) proti Österreichischer Rundfunk (ORF), který dospěl k závěru, že 

„[č]lánek 1 směrnice Rady 89/552/EHS (…) ve znění směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 97/36/ES (…), musí být vykládán v tom smyslu, že pořad nebo část pořadu, během 

něhož subjekt televizního vysílání nabízí divákům možnost účastnit se hry o ceny 

                                                           
70 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 218/2015-62 dne 19. 11. 2015. 
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prostřednictvím přímé volby telefonního čísla s vyšší sazbou, a tedy za úplatu, spadá do 

definice teleshoppingu podle písmene f) uvedeného článku, pokud tento pořad nebo část 

pořadu představuje skutečnou nabídku služeb s přihlédnutím k účelu pořadu, jehož je hra 

součástí, k významu hry v rámci pořadu, co se týče délky trvání a předpokládaných 

hospodářských dopadů ve srovnání s dopady, které se očekávají od pořadu jako celku, 

jakož i s přihlédnutím ke směřování otázek kladených zájemcům“71  

SDEU v citovaném rozsudku vycházel ze svých dřívějších rozhodnutí, podle 

nichž může činnost spočívající v tom, že je uživatelům umožněno účastnit se za úplatu 

hry o ceny, představovat poskytování služeb a současně zdůraznil, že „je nutné posuzovat 

skutečnou povahu televizního pořadu – zda je cílem zajistit přímou účast televizního 

diváka na samotném obsahu pořadu, nebo zda se jedná o pouhou nabídku zábavy v rámci 

pořadu, který má jako celek jiný účel či význam než nabídku přímé účasti ve hře.“72 

Vzhledem k tomu, že směrnice o audiovizuálních mediálních službách převzala 

definici teleshoppingu z dřívější směrnice, jejíž ustanovení SDEU shora uvedeným 

způsobem vyložil, přiléhá citovaný závěr i na dnešní právní úpravu.73  

Na základě uvedené judikatury může Rada při posuzování soutěžních pořadů na 

bázi audiotexového spojení a obdobně pak ezoterických pořadů na stejné bázi vycházet 

z toho, že tyto audiovizuální obsahy jsou teleshoppingem, resp. teleshoppingovým 

blokem. 

4.1.1. Ezoterické služby 

Ezoterickými službami budeme v rámci této práce označovat kategorii 

teleshoppingových bloků, které vybízejí diváky – spotřebitele k zavolání do studia s cílem 

získat službu vědmy, věštce či okultisty. Služba je obvykle poskytována přímo přes 

televizní obrazovku, v některých případech je ale možné, aby zákazník požadoval 

poskytnutí služby v soukromí, tedy jen přes telefonické spojení, aniž by bylo současně 

zprostředkováno televizním divákům. Pro tento účel jsou připraveny další vědmy 

„v zákulisí“. Nabízená škála služeb je pestrá - od předpovědí budoucnosti za užití karet, 

                                                           
71 Soudní dvůr Evropské unie č. j. C-195/06 ze dne 18. 10. 2007, Kommunikationsbehörde Austria 

(KommAustria) proti Österreichischer Rundfunk (ORF). 
72 Soudní dvůr Evropské unie č. j. C-195/06 ze dne 18. 10. 2007, Kommunikationsbehörde Austria 

(KommAustria) proti Österreichischer Rundfunk (ORF). 
73 Také i Nejvyšší soud Slovenské republiky ve svém rozsudku ze dne 6. 5. 2014, sp. zn. 3Sž/22/2013, 

dostupném z www.supcourt.gov.sk, na základě zmíněného rozsudku SDEU, uzavřel, že relace, jejímž 

obsahem byla soutěž o ceny, nebyla běžným televizním soutěžním pořadem, ale jednalo se o teleshopping. 
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kyvadel, horoskopů, křišťálové koule, po sesílání duchovní energie, odebrání negativní 

energie, poskytování životních rad, prodej okultních předmětů atd.  

 K telefonickému hovoru s věštcem dochází uskutečněním telefonního spojení za 

cenu prémiového tarifu (cena volání je různá případ od případu, většinou se pohybuje 

mezi 60 až 90 korunami za minutu).   

Tyto teleshoppingy (dále je budeme pro zjednodušení nazývat rovněž „pořady“) 

jsou vysílány v několikahodinových blocích, vystupující specialista pro dané ezoterické 

praktiky přesvědčuje diváky k uskutečnění telefonního hovoru, slibuje pomoc, úlevu, 

vyřešení osobních problémů, nový životní start a mnohdy i léčbu nemoci. Dojde-li 

k telefonnímu spojení s klientem, zpravidla se ezoterik snaží hovor maximálně 

prodloužit. Běžnou situací rovněž je, že věštec „odhalí“ vážný problém volajícího a vyzve 

jej, aby co nejdříve ve svém zájmu zavolal znovu, anebo je dokonce volající vybídnut, 

aby věštce vyhledal v jeho soukromé praxi. Podobné vybídky nezřídka implikují, že je 

volající nebo někdo jeho blízký vážně nemocen nebo jinak ohrožen. 

Z praxe Rady je známo, že užívání těchto služeb není nikterak okrajovou 

záležitostí, nabídka ezoteriky je u nás velmi žádaná. Odborníci v daném kontextu hovoří 

o náhražkové spiritualitě, která je příznačná pro převážně ateistické prostředí.   

Jakkoli je tento typ audiovizuálního obsahu terčem mnoha parodií, internetových 

memů a posměchu74, nemalá skupina lidí opakovaně vyhledává služby věštců či 

jasnovidců a je ochotna utratit nemalé finanční částky za jejich předpovědi, rady a 

speciální nápomocné předměty.  

V dané souvislosti je na místě podotknout, že Rada na tento typ teleshoppingů od 

volajících diváků nedostává prakticky žádné stížnosti, a to na rozdíl od příbuzných 

teleshoppingů soutěžních.  Zatímco zákazníci soutěžních pořadů se cítí být podvedeni 

dlouhým a drahým telefonickým spojení, které nevedlo k získání výhry v soutěži, klienti 

věštců jsou uspokojeni službou, kterou nákladným telefonátem získali.  

Stížnosti na ezoterické teleshoppingy přicházejí naopak od osob, které jsou 

pobouřeny faktem, že na televizních obrazovkách je umožněno prezentovat nevědecké, 

tmářské a podvodné praktiky.  

Rada na základě svých kompetencí ovšem nemá pravomoc posuzovat vědeckost, 

či naopak šarlatánství, neboť se nejedná o kategorie upravené zákonem. Rada není 

                                                           
74 Svébytným fenoménem je například věštkyně Jolanda, jejíž výstupy doslova zlidověly a jsou považovány 

za kultovní. 
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oprávněna hodnotit pořady, které jsou do jisté míry ovlivněny vkusem a subjektivním 

postojem diváka k otázce ezoteriky. Pokud jsou činnosti ezoteriků běžně uznávány jako 

legitimní živnost, neexistuje důvod pro to, proč by jejich aktivity nemohly být 

uskutečňovány i v televizním vysílání. Platí zde pochopitelně zákon nabídky a poptávky. 

Na straně druhé však to, že lidé jsou ochotni přistupovat k těmto službám 

s důvěrou a současně za tyto služby platit, neznamená, že by Rada měla rezignovat na 

ochranu spotřebitelů v případech prokazatelného porušení právních předpisů. 

4.1.1.1. Případ „EZO.TV“ 

Přibližme si podrobně jednu z průlomových kauz, kdy Rada sankcionovala 

provozovatele za odvysílání teleshoppingu pro porušení § 48 odst. 1 písm. b) zákona o 

vysílání, kterým je zakázáno zařazovat do vysílání obchodní sdělení, „která podporují 

chování ohrožující zdraví nebo bezpečnost nebo chování, které hrubě ohrožuje ochranu 

životního prostředí.“ 

Na tomto případu je popsán nejen postup Rady při hodnocení mediálního obsahu, 

jeho následné subsumpce pod právní předpisy, ale rovněž je osvětlen i přístup Městského 

soudu v Praze, Nejvyššího správního soudu a zcela výjimečně i Ústavního soudu.  

Případ se týká teleshoppingového bloku odvysílaného na dnes již zaniklém 

televizním programu ACTIVE TV. Tento program byl zaměřen výhradně na teleshopping 

a kromě klasického prodeje zboží doplnil svou programovou nabídku o nový formát 

teleshoppingu v podobě živě poskytovaných ezoterických služeb. Formou interakce 

s divákem bylo v přímém přenosu nabízeno věštění či rady dle horoskopu. Obsahem 

těchto teleshoppingových bloků však začaly být i doporučení týkající se zdraví.  

Moderátoři a účinkující deklarovali léčebné postupy, které odmítaly klasickou 

léčbu a současně telefonujícím oznamovali, bez jakékoliv návaznosti na průběh hovoru, 

že jsou nemocí ohroženi i jejich blízcí. 

V rámci analýzy tohoto programu bylo Radou zjištěno, že ve vysílání dne 9. 11. 

2014 od 12:00 hodin se objevily prvky, které zakládají podezření na porušení právních 

předpisů. 

Popis skutku dle rozhodnutí č. j. RRTV/1465/2015-RUD  ze dne 24. 3. 2015 je 

následující: „Moderátorka, prezentující se v tomto teleshoppingovém bloku jako léčitelka 
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a ezoterička, v něm nabízí diagnostiku zdravotního stavu pro jednoho člověka a k tomu 

léčebný balíček pro dvě osoby.“75  

A dále je popsána nabízená služba: „Volající sdělí své jméno a datum narození své 

a osoby, které chce také zaslat léčebný balíček. Moderátorka si údaje zapíše a poté krouží 

siderickým kyvadlem či krystalem (ze záznamu pořadu nebylo možné jednoznačně 

identifikovat tuto pomůcku).  

Na základě dat pak moderátorka sdělí „diagnostiku zdravotního stavu“ osoby, 

kterou volající určil. Při diagnostice moderátorka vyjmenovává orgány, se kterými má 

mít daná osoba problémy, konstatuje i konkrétnější diagnostiky, např. vysoká hladina 

cukru, homocysteinu, špatná tvorba enzymů atd. Dále tato diagnostika konstatuje zatížení 

karmy, narušenou psychiku, ovlivnění černou magií. Moderátorka dále rozváděla svoji 

diagnostiku: „Takže tady je potřeba, jsou tady parazité v tenkém střevu i na tlustém 

střevu. Je tady vysoká hladina homocysteinu a strašně moc bakterií a v organismu 

dýchací problémy, ledviny, psychika narušená prostřednictvím dalších osob. Potřeba, jak 

jsem říkala, doplnit vitamíny, minerály, je tady i potřeba změna výživy. Karma zatížena v 

oblasti partnerských vztahů, karmu svoji vlastní má zatíženou na 80 %, v rámci 

partnerství 60 %, linie rodu žen 90 %, linie rodu mužů 40 % …“ Jako léčbu pak navrhuje 

gemmoterapii, tj. zakoupení kúry (sděluje konkrétní čísla daných kúr) od firmy Naděje, 

která se má aplikovat po dobu dvou měsíců, popř. dále medikaci bioinformačních 

přípravků (Gynex, Vironal, Floradix Folbene).“76 

Popsané jednání moderátorky je ze strany Rady hodnoceno jako manipulativní 

působení na diváka, kterému jsou domněle diagnostikovány a následně „léčeny“ 

zdravotní obtíže prostřednictvím alternativních metod, přičemž moderátorka bloku 

předkládá tvrzení o zdravotním stavu jako fakta z pozice autority. Volající mohl 

podlehnout autoritativnímu působení moderátorky a nahradit standardní lékařskou péči 

jejími doporučeními, což v důsledku mohlo vést k zanedbání zdravotního stavu 

dotyčného, či dokonce k poškození jeho zdraví. 

                                                           
75 Rozhodnutí č. j. RRTV/417/2015-RUD ze dne 24. 3. 2015 dostupné z 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/201505224818.pdf 
76 Rozhodnutí č. j. RRTV/417/2015-RUD ze dne 24. 3. 2015 dostupné z 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/201505224818.pdf. 
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Rada na základě analýzy obchodního sdělení dospěla k závěru, že uvedené jednání 

je v rozporu s ustanovením § 48 odst. 1 písm. b) zákona o vysílání.77  

Jelikož provozovatel byl již na porušení téhož ustanovení dříve upozorněn,78 byly 

naplněny předpoklady pro uložení sankce, která byla stanovena dne 20. 1. 2015 ve výši 

300 000 Kč za porušení § 48 odst. 1 písm. b) zákona o vysílání, ke kterému došlo 

odvysíláním teleshoppingového bloku EZO.TV dne 9. 11. 2014 od 12.00 hodin na 

programu ACTIVE TV. 

Proti rozhodnutí o uložené sankci byla ze strany provozovatele podána správní 

žaloba. Městský soud v Praze, který se podanou správní žalobou zabýval, ve svém 

rozsudku č. j. 3 A 45/2015 ze dne 26. 6. 2015 konstatoval: „Nemá pochybnost, že Rada 

správně zahájila a vedla sankční řízení s žalobcem jako se subjektem odpovědným za 

zařazení předmětného pořadu do televizního vysílání programu ACTIVE TV a odmítl 

žalobní námitku, že žalobce není provozovatelem předmětného teleshoppingového 

pořadu, nýbrž pouze poskytuje vysílací prostor, což soud označil za irelevantní. A stejně 

tak je irelevantní žalobcem uváděný rozbor odpovědnosti zpracovatele či zadavatele 

vyvozený z jím uváděných ustanovení zákona o reklamě“.79 

Dále soud uvedl zásadní interpretaci zákona o vysílání: „Žalobce se nemůže zbavit 

své odpovědnosti vyplývající z § 48 odst. 1 písm. b) zákona o vysílání, dle něhož jsou 

provozovatelé vysílání povinni nezařazovat do vysílání mj. obchodní sdělení podporující 

chování ohrožující zdraví tvrzením, že poskytoval pouze vysílací prostor, neboť to byl 

právě žalobce jako provozovatel vysílání, který odpovídá za obsah celého odvysílaného 

teleshoppingového bloku, tedy za veškerá sdělení, veškeré informace, které v předmětném 

bloku zazněly, včetně sdělení moderátorky.“80  

Uvedený závěr měl pro činnost Rady zásadní význam. Potvrdil správnost aplikace 

zákonného ustanovení na jednání spočívající v léčitelských úkonech v rámci ezoterických 

služeb. Není jistě bez zajímavosti, že v reakci na toto rozhodnutí začali provozovatelé 

do obdobných ezoterických služeb zařazovat textové upozornění informující, že úkony 

moderátorů a jejich pokyny zveřejněné v pořadu nenahrazují léčbu. Rada však opakovaně 

                                                           
77 § 48 odst. 1 písm. b) zákona o vysílání, zakazuje zařazovat do vysílání obchodní sdělení, která podporují 

chování ohrožující zdraví. 
78 K institutu upozornění kapitola 3.3.3.1. 
79 Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 3 A 45/2015 ze dne 26. 6. 2015. 
80 Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 3 A 45/2015 ze dne 26. 6. 2015. 
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konstatovala, že podobný alibismus nezbavuje provozovatele odpovědnosti v případech, 

kdy ezoterici diagnostikují nemoci a doporučují alternativní způsoby léčby. 

Městský soud dále rozvedl svoji argumentaci opětovně potvrzující závěry Rady: 

„Není přípustné, aby pořad předkládal tvrzení o zdravotním stavu volajících diváků jako 

neměnná fakta a doporučoval jim vhodné způsoby léčby jejich onemocnění. Ve většině 

případů se jedná o vážná onemocnění (onemocnění střev, ledvin, cukrovka, špatná tvorba 

enzymů apod.), jejichž léčba se v žádném případě neobejde bez lékařské pomoci, a není 

tedy možné, aby moderátorka vytvářela u diváků mylný dojem, že může tato onemocnění 

vyléčit pomocí čaker a magie.“81  

K obsahu předmětného teleshoppingového bloku soud konstatoval: „Hodnocení 

předmětného pořadu Radou zcela odpovídá obsahu tohoto teleshoppingového pořadu. 

Soud ověřil, že moderátorka sděluje divákovi konkrétní údaje (fakta) o zdravotním stavu 

volajících diváků (např. problém s tenkým střevem), k nimž přiřazuje diagnózu a následně 

sděluje prostředek k léčbě zdravotních problémů spočívající jednak v zakoupení kúry od 

firmy Naděje a jednak v „modlitbě“ moderátorky.“82  

Soud současně rozvedl svoji úvahu a správným shledal závěr Rady, že předmětný 

správní delikt je deliktem tzv. ohrožovacím, tedy postačí i vyvolání nebezpečí ohrožení 

zdraví, a vznik skutečného následku není k naplnění skutkové podstaty deliktu nutný; 

není tedy třeba prokazovat, zda skutečně došlo u konkrétních osob k zanedbání 

zdravotního stavu.  

Na základě uvedeného soud uzavřel, že žaloba není důvodná, a proto ji podle § 78 

odst. 7 s. ř. s. zamítl.  

Proti rozhodnutí Městského soudu č. j. 3 A 45/2015 ze dne 26. 6. 2015 byla ze 

strany provozovatele podána kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. 

Nejvyšší správní soud rozsudkem č. j. 9 As 172/2015 – 67, ze dne 25. 8. 2016, 

podanou kasační stížnost zamítl. Jako odůvodnění bylo uvedeno: „Delikt, za který byla 

stěžovatelka sankcionována, je svým charakterem deliktem ohrožovacím, tedy takovým, 

pro jehož spáchání nemusí dojít ke vzniku škody.“83 

 Toto konstatování Nejvyššího správního soudu bylo podstatným argumentem, 

neboť potvrdil, že skutková podstata tohoto deliktu je následek spočívající v ohrožení 

                                                           
81 Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 3 A 45/2015 ze dne 26. 6. 2015. 
82 Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 3 A 45/2015 ze dne 26. 6. 2015. 
83 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 172/2015 – 67, ze dne 25. 8. 2016.  
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zájmu. Jinými slovy, nemusí dojít k přímé újmě spotřebitele (diváka), ale stačí již jen 

skutečnost, že k újmě může dojít. 

Pokud tedy provozovatel (stěžovatel) ve své kasační stížnosti namítal, že „nebylo 

prokázáno, že někdo na základě odvysílání zkoumaného pořadu nepůjde k lékaři, že tedy 

pořad nikoho neohrožuje“, domáhá se prokázání vzniku účinku deliktu, který není pro 

deliktní odpovědnost za ohrožovací delikt relevantní.  

Nejvyšší správní soud dále svůj závěr rozvedl takto: „Skutková podstata deliktu 

upraveného ve vztahu k § 48 odst. 1 písm. b) zákona o vysílání upravuje delikt, k jehož 

naplnění postačuje i potenciální ohrožení diváků. Znaky deliktu budou tedy naplněny již 

odvysíláním pořadu, k faktickému ohrožení při tom vůbec nemusí dojít. Zcela postačující 

je proto ten závěr, že v důsledku vytýkaného jednání zde existovala hrozba, že někdo k 

lékaři nepůjde. Proto je tato kasační námitka nedůvodná.“84 

Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud v souladu s § 110 odst. 1 s. ř. s. 

podanou kasační stížnost zamítl. 

Provozovatel nesouhlasil s přístupem výše uvedených soudů a podal ústavní 

stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2016, č. j. 9 As 172/2015 

- 67, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 6. 2015, č. j. 3 A 45/2015-45, a 

proti rozhodnutí Rady ze dne 24. 3. 2015, č. j. RRTV/1465/2015-RUD.  

Ústavní stížnost je zcela mimořádný postup, který se vymyká běžnému soudnímu 

odvolání. Podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy rozhoduje Ústavní soud o ústavní stížnosti 

proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánu veřejné moci do ústavně 

zaručených základních práv a svobod. 

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelky proti rozsudku Nejvyššího 

správního soudu ze dne 25. 8. 2016, č. j. 9 As 172/2015 - 67, proti rozsudku Městského 

soudu v Praze ze dne 26. 6. 2015, č. j. 3 A 45/2015-45, a proti rozhodnutí Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání ze dne 24. 3. 2015, č. j. RRTV/1465/2015-RUD, za účasti 

Nejvyššího správního soudu, Městského soudu v Praze a Rady jako účastníků řízení, 29. 

11. 2016 usnesením sp. zn. II. ÚS 3485/16 a ústavní stížnost odmítl. 

Ústavní soud v dané právní věci uvedl: „Napadená rozhodnutí posuzuje kritériem, 

jímž je ústavní pořádek a jím zaručená základní práva a svobody; není tedy jeho věcí 

perfekcionisticky přezkoumat případ sám z pozice podústavního práva, neboť není 

                                                           
84 Obdobně též rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 79/2010 – 84 ze dne 15. 3. 2011. 



   

48 

 

primárně povolán k výkladu právních předpisů v oblasti veřejné správy, nýbrž ex 

constitutione k ochraně práv a svobod zaručených ústavním pořádkem.“85  

Po přezkoumání předložených listinných důkazů, vyžádaného spisového 

materiálu a posouzení právního stavu dospěl Ústavní soud k závěru: „Návrh stěžovatelky 

je zjevně neopodstatněný, neboť je zřejmé, že k tvrzenému porušení jejích ústavně 

zaručených práv namítaným postupem Nejvyššího správního soudu, Městského soudu v 

Praze ani Rady pro rozhlasové a televizní vysílání nedošlo. Závěry zjevně neopodstatněné 

jsou zvláštní kategorií návrhů zakotvenou v ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o 

Ústavním soudu. Dle tohoto ustanovení přísluší Ústavnímu soudu v zájmu racionality a 

efektivity jeho řízení odmítnout návrh, který sice splňuje všechny zákonem stanovené 

procesní náležitosti, nicméně je zjevné, tedy bez jakýchkoli důvodných pochybností a bez 

nutnosti dalšího podrobného zkoumání, že mu nelze vyhovět.“86 

Vzhledem k tomu, že Ústavní soud neshledal žádné porušení základních práv 

stěžovatelky, daných ústavními zákony nebo mezinárodními smlouvami, kterými je 

Česká republika vázána, ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků 

jako návrh zjevně neopodstatněný podle § 43 odst. 2 písmeno a) zákona o Ústavním soudu 

odmítl.  

4.1.1.2. Společné řízení „Poznej svůj osud a Vědmy radí“ 

Dosud nejrozsáhlejší kauzou, kterou se Rada zabývala ve věci ezoterickým pořadů, 

je řízení evidované pod sp. zn. RRTV/2018/784/rud. Toto řízení je spojením celkem 

deseti, původně samostatně vedených řízení o přestupku. Předmětem spojeného řízení o 

přestupku bylo následujících deset skutkových podstat, ke kterým došlo odvysíláním šesti 

samostatných pořadů:87 

I. Přestupek dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy, ke 

kterému došlo zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Poznej svůj osud“ vysílaného 

dne 28. prosince 2017 v čase od 12.11 hodin na programu RELAX, a který je nekalou 

obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o 

ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu.  

                                                           
85 Usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3485/16 ze dne 29. 11. 2016. 
86 Usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3485/16 ze dne 29. 11. 2016. 
87 Rozhodnutí Rady č. j. RRTV/2776/2019-rud ze dne 5. 2. 2019. Dostupné zde: 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/a3e9b178-61dc-4159-b54c-0bad95d6a360.pdf. 
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„Moderátorka v teleshoppingu předkládala tvrzení o zdravotním stavu volajících 

jako fakta, čímž mohla u diváků podpořit zanedbání odborné diagnostiky. Jedné z divaček 

predikovala rizikové těhotenství končící neúspěchem, pokud nepřestane chodit do práce, 

jiné diagnostikovala úzkosti, tedy složité psychické onemocnění, které moderátorka 

doporučila léčit prací. Dále deklarovala, že zná správnou diagnózu, ale nesmí ji na 

obrazovce uvádět, čímž nepatřičně ovlivňovala divačku s cílem navnadit ji k osobnímu 

sezení. Protagonistka navíc doporučovala svoje CD v souvislosti s řešením problémů s 

nespavostí, čímž mohla významně ovlivnit rozhodnutí diváků, trpících podobnými 

problémy, resp. mohla u nich vzbudit dojem, že díky tomuto CD budou vyléčeni.“88 

II. Přestupek dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy, ke 

kterému došlo zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Poznej svůj osud“ vysílaného 

dne 28. prosince 2017 v čase od 12.11 hodin na programu RELAX, a který je nekalou 

obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o 

ochraně spotřebitele, respektive agresivní praktikou podle § 5b odst. 1 tohoto zákona.  

„Moderátorka v teleshoppingu popsala divačce její sebedestruktivní přístup a 

zdravotní následky, které má a může mít v budoucnu. Pohrozila divačce neznámou 

„vážnější nemocí“ a přesnou diagnózu odmítla říct s tím, že ji zná, ale nesmí o tom v 

televizi hovořit. Divačku přesvědčovala, že si ji má vyhledat v soukromí. Volající žena 

dostala na výběr mezi životem a nespecifikovanou nemocí, přičemž moderátorka doslova 

uvedla, „…jestli je život, nebo vydaných pár peněz…“, čímž mohla v ženě evokovat 

nepřiměřený strach o své zdraví a přimět ji k vynaložení nemalé finanční částky na osobní 

sezení s moderátorkou. Tuto hrozbu závažným zhoršením zdravotního stavu či dokonce 

smrtí lze chápat jako nepatřičné ovlivňování, které může výrazně zhoršit svobodu volby 

nebo chování spotřebitele ve vztahu k výrobku nebo službě“89 

III. Přestupek dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o regulaci reklamy, ke kterému došlo 

zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Poznej svůj osud“ vysílaného dne 28. 

prosince 2017 v čase od 12.11 hodin na programu RELAX, a který je v rozporu s dobrými 

mravy. „Moderátorka nepatřičně urážela volající divačku, která si přála znát svoji 

budoucnost a uvedla, že je nezadaná a v důchodu. Moderátorka o ženě prohlásila, že je 

negativní, naštvaná a nespokojená a že si se svým přístupem nemá šanci najít partnera. 

                                                           
88 Rozhodnutí Rady č. j. RRTV/2776/2019-rud ze dne 5. 2. 2019. Dostupné zde: 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/a3e9b178-61dc-4159-b54c-0bad95d6a360.pdf. 
89 Rozhodnutí Rady č. j. RRTV/2776/2019-rud ze dne 5. 2. 2019. Dostupné zde: 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/a3e9b178-61dc-4159-b54c-0bad95d6a360.pdf. 
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Doslova uvedla: „Kdo by vás chtěl milovat? Jděte k zrcadlu a opravdu se na sebe dívejte. 

Dívejte se na sebe a opravdu se dívejte sama sobě do očí a ptejte se – opravdu by mě 

mohl někdo milovat?“ Slova týkající se přitažlivosti divačky a její schopnosti zaujmout 

partnera byla pronesena po čas živého televizního vysílání, aniž by se žena mohla bránit. 

Bezdůvodný útok na její atraktivitu lze vnímat jako velice osobní. Urážky a hrubé 

komentáře moderátorky teleshoppingu snižují lidskou důstojnost divačky v roli ženy a 

partnerky.“ 90 

IV. Přestupek dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy, ke 

kterému došlo zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Poznej svůj osud“ vysílaného 

dne 11. ledna 2018 v čase od 12.13 hodin na programu RELAX, a který je nekalou 

obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o 

ochraně spotřebitele, respektive agresivní praktikou podle § 5b odst. 1 tohoto zákona.  

„Moderátorka několikrát na adresu otce divačky zopakovala, že se muž špatně léčí 

a že pokud chce znát skutečnou příčinu svých problémů, měl by využít speciálně 

zpoplatněnou audiotextovou službu příští týden, kdy bude kartářka „diagnostikovat 

karmu“. Muž mohl na základě moderátorčiných rad nesprávně pochopit svoji diagnózu 

či odmítnout předepsanou léčbu a tím ohrozit své zdraví. Nátlak spojený s nutností zavolat 

na audiotextovou službu lze hodnotit jako využití nepříznivé situace spotřebitele, která 

vede ke zhoršení jeho úsudku. Volající divačka byla nepatřičně ovlivňována, ze strachu o 

svého otce mohla učinit rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinila.“91 

V. Přestupek dle ustanovení 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy, ke kterému 

došlo zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Poznej svůj osud“ vysílaného dne 11. 

ledna 2018 v čase od 12.13 hodin na programu RELAX, a který je nekalou obchodní 

praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně 

spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. 92  

„Moderátorka v teleshoppingu předkládala tvrzení o zdravotním stavu volajících 

jako fakta, čímž mohla u diváků podpořit zanedbání odborné diagnostiky. Někteří diváci 

si mohli zjištění a rady protagonistky vyložit jako náhradu lékařské péče a podcenit tak 

                                                           
90 Rozhodnutí Rady č. j. RRTV/2776/2019-rud ze dne 5. 2. 2019. Dostupné zde: 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/a3e9b178-61dc-4159-b54c-0bad95d6a360.pdf. 
91 Rozhodnutí Rady č. j. RRTV/2776/2019-rud ze dne 5. 2. 2019. Dostupné zde: 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/a3e9b178-61dc-4159-b54c-0bad95d6a360.pdf. 
92 Rozhodnutí Rady č. j. RRTV/2776/2019-rud ze dne 5. 2. 2019. Dostupné zde: 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/a3e9b178-61dc-4159-b54c-0bad95d6a360.pdf. 
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prevenci či léčbu třeba i závažných onemocnění. Protagonistka také doporučovala svoje 

CD v souvislosti s léčbou duševních onemocnění. Volající divačce diagnostikovala úzkosti 

a doporučila jí na oblast hlavy poslech CD Harmonie duše, který dle moderátorky může 

pomoci i nemocné dceři divačky. Matka, která se o dítě dlouhodobě stará, může být v 

takové situaci přístupnější radám kartářky a ve strachu z vlastního psychického 

onemocnění, které jí bylo nekompromisně prezentováno moderátorkou, učinit obchodní 

rozhodnutí, které by jinak neučinila. Moderátorka mohla rovněž ovlivnit rozhodnutí 

diváků trpících stresem a únavou, jelikož uvedla, že její CD pomáhá proti těmto 

problémům, které explicitně označila za signál blížícího se infarktu.“93 

VI. Přestupek dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy, ke 

kterému došlo zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Vědmy radí“ vysílaného dne 

26. ledna 2018 v čase od 12.11 hodin na programu RELAX, a který je nekalou obchodní 

praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně 

spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu.  

„Moderátorka nabízela čištění energií volajících diváků a předkládala tvrzení o 

zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž u nich mohla vyvolat zanedbání odborné 

lékařské péče a podcenění fyzických i psychických problémů. V souvislosti se zdravím 

divákům nabízela kromě svých rad i meditační CD, o nichž prohlašovala, že jsou určeny 

k fyzickému i psychickému čistění těla a že mají „vyzdravovací účinky“. Tím mohla 

významně ovlivnit rozhodnutí diváků, trpících zdravotními problémy, resp. mohla u nich 

vzbudit dojem, že díky tomuto CD budou vyléčeni ze svých zdravotních problémů.“ 94 

VII. Přestupek dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy, ke 

kterému došlo zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Vědmy radí“ vysílaného dne 

26. ledna 2018 v čase od 12.11 hodin na programu RELAX, a který je nekalou obchodní 

praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně 

spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. 

„Na obrazovkách byla v pravém horním rohu uvedena reklama na produkty z 

webu www.vedmy.cz, mj. na čistící svíce s různými vůněmi, jež byly popsány slovy 

„detoxikace těla i duše“ a „proti zánětům a otokům“. Tato reklama se opakovala po čas 

celého televizního vysílání, přičemž na obrazovce pokaždé vydržela dobu v řádech desítek 

                                                           
93 Rozhodnutí Rady č. j. RRTV/2776/2019-rud ze dne 5. 2. 2019. Dostupné zde: 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/a3e9b178-61dc-4159-b54c-0bad95d6a360.pdf. 
94 Rozhodnutí Rady č. j. RRTV/2776/2019-rud ze dne 5. 2. 2019. Dostupné zde: 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/a3e9b178-61dc-4159-b54c-0bad95d6a360.pdf. 
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vteřin. Reklama prostřednictvím použitých popisků prohlašovala, že tento výrobek - svíce 

je určena proti zánětům a otokům, což je nutno vnímat jako deklaraci léčby těchto 

zdravotních obtíží.“ 95 

VIII. Přestupek dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy, ke 

kterému došlo zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Poznej svůj osud“ vysílaného 

dne 8. března 2018 v čase od 12.30 hodin na programu RELAX, a který je nekalou 

obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o 

ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu.  

„Moderátorka v teleshoppingu předkládala tvrzení o zdravotním stavu volajících 

jako fakta, čímž mohla u diváků podpořit zanedbání odborné diagnostiky. Moderátorka 

několikrát zmínila, že má medicínské znalosti a že obecně disponuje určitou mírou 

porozumění např. u nádorových onemocnění, duševních chorob apod. Někteří diváci si 

mohli rady a služby poskytované protagonistkou vyložit jako náhradu lékařské péče a 

zanedbat tak prevenci či léčbu třeba i závažných onemocnění. Moderátorka opakovaně v 

souvislosti s léčbou řady nemocí (např. deprese) doporučovala svá dvě meditační CD, 

čímž mohla významně ovlivnit rozhodnutí diváků, trpících zdravotními problémy, resp. 

mohla u nich vzbudit dojem, že díky tomuto CD budou vyléčeni ze svých zdravotních 

problémů.“ 96 

IX. Přestupek dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy, ke 

kterému došlo zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Vědmy radí“ vysílaného dne 

21. března 2018 v čase od 23.48 hodin na programu RELAX, a který je nekalou obchodní 

praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně 

spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu.  

„Moderátorka v teleshoppingovém bloku provedla rituál, jenž měl zajistit bezpečí 

pro volající divačku a jejího vnuka. Divačka uvedla, že má vnuk vážné psychické potíže a 

chce si ublížit, poprosila o jeho ochranu. Moderátorka ji v průběhu rituálu opakovaně 

sdělila, že vnuk vše zvládne, a když bude silná ona, bude v pořádku i on. Svým komentářem 

mohla protagonistka u diváků podpořit zanedbání odborné diagnostiky a celkové 

podcenění potenciálně vážného stavu muže a jeho duševních problémů. O symbolu 

                                                           
95 Rozhodnutí Rady č. j. RRTV/2776/2019-rud ze dne 5. 2. 2019. Dostupné zde: 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/a3e9b178-61dc-4159-b54c-0bad95d6a360.pdf. 
96 Rozhodnutí Rady č. j. RRTV/2776/2019-rud ze dne 5. 2. 2019. Dostupné zde: 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/a3e9b178-61dc-4159-b54c-0bad95d6a360.pdf. 
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použitém v rituálu několikrát ve vysílání uvedla, že chrání před vším zlým, mj. i před 

nemocemi a nedostatkem zdraví.“ 97 

X. Přestupek dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy, ke 

kterému došlo zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Vědmy radí“ vysílaného dne 

26. března 2018 v čase od 12.30 hodin na programu RELAX, a který je nekalou obchodní 

praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně 

spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu.  

„Moderátorka čistila volajícím divákům tzv. fyzické čakry a předkládala tvrzení o 

zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž u nich mohla vyvolat zanedbání odborné 

lékařské péče a podcenění fyzických i psychických problémů. V souvislosti se zdravím 

jedné z divaček nabízela svá meditační CD, u nichž proklamovala léčebné a prevenční 

účinky, a využívala tak zranitelnosti osoby, která se ocitla v těžké situaci. Protagonistka 

ženě řekla, že má zavřené první dvě čakry, kam patří mj. kosti, šlachy, klouby. Aby 

zabránila problémům v budoucnu, měla by si podle moderátorky koupit její CD a čakry 

„okysličovat“. Moderátorka mohla svou věštbou využít nelehké situace ženy a významně 

ovlivnit její spotřebitelské rozhodnutí.“ 98 

Rada vyhodnotila jednání zadavatele jako závažné jakožto i význam zákonem 

chráněného zájmu, čemuž v důsledku odpovídala i výše sankce. Rada po zvážení všech 

polehčujících a přitěžujících okolností spáchaného přestupku rozhodla uložit v tomto 

společném řízení pokutu ve výši 500 000 Kč. 

4.1.1.3. Slovensko: Případ „Veštiareň dňa“ 

S ezoterickými službami poskytovanými prostřednictvím teleshoppingu se nově 

nepotýkal jen český dozorový orgán, ale přibližně ve stejné době se jimi začal zabývat 

rovněž slovenský regulátor ve vysílání programů licencovaných na Slovensku.  

I zde byla řešena otázka, jakým způsobem právně podchytit tento 

typ  audiovizuálních obsahů a byla zahajována první správní řízení ve věci věšteckých 

teleshoppingů. 

Jedna z prvních sankcí v tomto typu řízení na Slovensku byla pokuta ve výši 6 000 

eur uložená provozovateli programu Dajto za porušení ustanovení § 32 odst. 4 písm. a) a 

                                                           
97 Rozhodnutí Rady č. j. RRTV/2776/2019-rud ze dne 5. 2. 2019. Dostupné zde: 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/a3e9b178-61dc-4159-b54c-0bad95d6a360.pdf. 
98 Rozhodnutí Rady č. j. RRTV/2776/2019-rud ze dne 5. 2. 2019. Dostupné zde: 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/a3e9b178-61dc-4159-b54c-0bad95d6a360.pdf. 
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b) ZVR, které upravuje čestnost a slušnost teleshoppingu a zamezuje poškozování zájmů 

a důvěry diváka. Ke spáchání deliktu došlo odvysíláním teleshoppingového pořadu 

„Veštiareň dňa“ dne 3. 1. 2015. Regulátor v daném případě konstatoval, že v rámci 

pořadu došlo k podvodnému jednání v případě věštění, neboť pořad obsahoval neúplné a 

nepřesné informace o charakteru nabízené služby.99   

Ve stejném roce byla slovenským regulátorem uložena sankce ve výši 4 000 eur 

za odvysílání teleshoppingového pořadu „Telenákup Televeštiareň“, ze dne 6. 5. 2015 na 

programu Dajto, kde byl věštkyní léčen nádor na děloze, což slovenská Rada vyhodnotila 

jako porušení § 32 odst. 4 písm. a) ZVR, tedy povinnosti zajistit, aby teleshopping byl 

čestný, současně bylo rozhodnuto o porušení § 32 odst. 4 písm. b) ZVR, neboť 

teleshopping obsahoval zavádějící informace o charakteru služby, čímž došlo k porušení 

povinnosti, aby nedocházelo k zneužití důvěry spotřebitele.100 

Jak je zřejmé, obdobné jednání je na Slovensku interpretováno jako odlišný 

skutek, to je však přirozené s ohledem na rozdílnost právních úprav. 

4.2. Telefonické soutěže 

Z hlediska počtu stížností adresovaných Radě jsou jednoznačně 

nejproblematičtějším typem teleshoppingů telefonické soutěže. Ty mají co do formálního 

provedení podobnou strukturu jako ezoterické služby. Pořadem, který může čítat i několik 

hodin, provází moderátorka, která vybízí diváky k uskutečnění telefonického hovoru za 

prémiový tarif. Diváci jsou zváni, aby se zapojili do soutěže o finanční výhry, které se 

pohybují v řádech tisíců či nižších desetitisíců. Podmínkou výhry je správné zodpovězení 

soutěžní otázky.  

Typy soutěží jsou rozmanité. Někdy jde o vyřešení matematického kvízu, jindy 

jsou na základě určitých vstupních dat (počet písmen, znalost prvního písmena) hádána 

jména, zvířata, města, nebo diváci určují součet hodnot mincí, sestavují ze zápalek číslice, 

hádají celkový objem zobrazených sudů, hledají rozdíly mezi obrázky apod.  Zadání 

bývají obvykle na první pohled jednoduchá, aby bylo u diváků vyvoláno zdání, že znají 

správnou odpověď a byli tak motivováni do studia zatelefonovat.  

                                                           
99 Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 

2015 s. 175. 
100 Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 

2015 s. 175. 
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Odhodlání diváků zúčastnit se hry je povzbuzováno moderátorkou, která 

zdůrazňuje, jak snadná je soutěžní otázka, jak atraktivní je nabízená výhra, opakuje, že 

stále nikdo nevolá, vyhrožuje blížícím se koncem pořadu a propadnutím výhry. Když už 

je do studia některý volající spojen, jeho šance na výhru jsou minimální. Z jeho 

domněnky, že zná správnou odpověď, ho moderátorka vyvede, když jako správné řešení 

označí odpověď odlišnou. Většinou se diváci ani nedozvědí, jak bylo možné 

k uveřejněnému „správnému řešení“ vůbec dospět.  

Zjevné rysy hazardu pak mají soutěžní zadání, která mají více možných řešení 

(například dívčí jméno na pět písmen začínající na M a končící na A). Divákům totiž není 

uznána jako správná každá odpověď, která splňuje zadaná kritéria (např. Marta, Madla), 

ale pouze ta, která je jako správná uvedena v uzavřené obálce, již na konci pořadu 

moderátorka rozlepí.  

Pravděpodobnost, že v obálce bude běžné, očekávatelné české jméno, je nízká. 

Nejspíše bude v obálce jméno, které nebude skoro nikdo znát (např. Malua). Pokud se i 

přes tyto překážky některému z diváků skutečně podaří určit správné řešení soutěžní 

otázky, ještě to neznamená, že se bude radovat ze své finanční výhry. Není výjimkou, že 

pořadatel hry prostě vyhranou částku vítězi nepoukáže.  

A to jsme dosud nezmínili patrně největší úskalí účasti v telefonické soutěži. To 

na volající číhá po vytočení zveřejněného telefonního čísla za prémiový tarif (audiotexová 

služba). Toto číslo totiž nefunguje jako přímé spojení do televizního studia, jak si naivní 

a nedostatečně informovaný divák může myslet, když moderátorka na obrazovce neustále 

žehrá na fakt, že telefon nezvoní a nikdo nevolá. Po zavolání na telefonní číslo sice dojde 

k okamžitému spojení, ale právě a pouze s cílem volajícího udržet co nejdéle na lince.  

Metody organizátorů hry jsou různé, většinou však volajícím nabídnou při čekání 

na spojení do studia „další službu“ – poslech audio povídek, erotický horoskop apod. Je 

pak jen na trpělivosti a prozíravosti volajícího, jak dlouho bude ochoten na lince setrvat 

a zda si dokáže včas uvědomit, že výsledná cena hovoru se může pohybovat v řádech 

tisíců korun. To si mnozí diváci neuvědomí, i když je v pořadu prakticky nepřetržitě 

uvedena sazba za minutu volání. 

Pro úplnost je nutno doplnit, že tyto soutěžní pořady se řídí určitým herním řádem, 

který je zveřejněn na internetu a na nějž je v samotném vysílání odkaz. Bohužel jen 

zlomek diváků si herní řád nastuduje. Pokud by tak učinili, zjistili by například, že ke 

spojení do studia nemusí vůbec dojít i přesto, že moderátorka s nikým nehovoří. Také by 
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se dozvěděli, podle jak složitých postupů, s velmi nejasným výsledkem, je možné 

reklamovat neuznání odpovědi či nevyplacení výhry. 

Telefonické soutěže v ČR nepodléhají žádné specifické právní úpravě. Zmiňme 

snad jen samoregulační normu pro oblast audiotexových služeb, kterou je Kodex 

audiotexových služeb. Při vyhodnocování korektnosti telefonických soutěží je tak třeba 

uplatnit obecné právní normy pro teleshopping. Jinak tomu je však například v Německu, 

kde je pro právě tento typ teleshoppingu speciální právní úprava, a to konkrétně v § 8a 

RfStV. 

Dle tohoto ustanovení jsou uvedené soutěžní pořady povoleny, avšak podléhají 

povinnému požadavku transparentnosti a ochrany zúčastněných diváků, zamezen je 

přístup dětí a současně je určeno, že maximální poplatek smí být 0,5 eura.101 

Jak již bylo uvedeno výše, telefonické soutěže jsou předmětem řady diváckých 

stížností. Shrňme si, na co diváci nejvíce poukazují. Vůbec nejčastěji si diváci stěžují, že 

jim za uskutečněný telefonický hovor, při němž ani nebyli spojeni do studia, byla jejich 

telefonním operátorem naúčtována obrovská finanční částka. Mnozí z těchto diváků 

požadují, aby jim Rada zajistila navrácení provolaných peněz. Takovým divákům musí 

Rada odpovědět, že jim s jejich problémem nemůže nijak pomoci. Obvykle jsou tito 

diváci odkázáni k prostudování herního řádu, aby se příště svého pochybení vyvarovali.  

Někteří diváci pak zpochybňují, že vůbec volali do soutěžního pořadu, nebo se 

dušují, že když nebyli ihned spojeni do studia, zavěsili, a přesto jim operátor naúčtoval 

několika minutové volání. Takovým divákům musí Rada sdělit, že nemá žádné 

kompetence k tomu, aby mohla prověřovat, zda do pořadu volali, kdy a jak dlouho.  

Další skupina stížností se vztahuje k obsahu telefonických soutěží. Diváci 

upozorňují, že některá soutěžní zadání jsou evidentně podvodná. Jsou záměrně 

koncipována tak, aby diváci ve skutečnosti neměli žádnou šanci na výhru. V tomto směru 

                                                           
101 § 8a RfStV. 

(1) Gewinnspielsendungen und Gewinnspiele sind zulässig. Sie unterliegen dem Gebot der Transparenz 

und des Teilnehmerschutzes. Sie dürfen nicht irreführen und den Interessen der Teilnehmer nicht schaden. 

Insbesondere ist im Programm über die Kosten der Teilnahme, die Teilnahmeberechtigung, die 

Spielgestaltung sowie über die Auflösung der gestellten Aufgabe zu informieren. Die Belange des 

Jugendschutzes sind zu wahren. Für die Teilnahme darf nur ein Entgelt bis zu 0,50 Euro verlangt werden; 

§ 13 Satz 3 bleibt unberührt.  

(2) Der Veranstalter hat der für die Aufsicht zuständigen Stelle auf Verlangen alle Unterlagen vorzulegen 

und Auskünfte zu erteilen, die zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung der 

Gewinnspielsendungen und Gewinnspiele erforderlich sind.  

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Teleshoppingkanäle. 
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už Rada mnohdy skutečně zasáhnout může, jak bude dále zřejmé ze 

zmíněných  konkrétních případů. 

Jelikož telefonické soutěže od počátku vykazují mnoho problematických aspektů, 

přičemž Rada není kompetentní řadu z nich řešit, rozhodla Rada při potírání jejich 

negativních dopadů postupovat v součinnosti i s dalšími orgány, zejména s odborem 

Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí ČR. Opakovaně 

Rada přistoupila k podání trestního oznámení v případech, kdy se domnívala, že 

prostřednictvím telefonických soutěží mohlo dojít ke spáchání trestného činu podvodu. 

Za všechny je možné uvést příklad telefonické soutěže, do níž zatelefonovala divačka, 

která se domnívala, že správná odpověď na zadanou soutěžní otázku je „bakelit“. 

Moderátorka její odpověď označila za chybnou. Na konci pořadu však jako správná 

odpověď byl vyhlášen právě termín „bakelit“. V tomto konkrétním případě ale i ve všech 

dalších, k nimž se vztahovala Radou podaná trestní oznámení, policie podání odložila 

s odůvodněním, že neshledala skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán 

trestný čin a odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení.  

4.2.1. Případ „Sexy výhra“ 

Rada v rámci analýzy interaktivních pořadů v televizním vysílání zjistila, že dne 

18. května 2014 od 01:00 hodin byl na programu ACTIVE TV odvysílán teleshoppingový 

blok s názvem „Sexy výhra“, v jehož rámci probíhala telefonická soutěž: „Diváci měli za 

úkol pomocí dvou sirek vytvořit co nejvyšší číslo z čísla 3687. Jako správný výsledek bylo 

označeno číslo 368 + znak. Nikdo během soutěže avizovanou výhru nezískal.“102 

Záludnost spočívala ve faktu, že ne vše na obrázku je sirkou, protože chybí-li sirce 

hlavička, už nejde o sirku. Jak dále rozvádí a popisuje předmětné rozhodnutí: „V tomto 

případě hlavička chybí u prvního čísla u prostředního dřívka. První číslo tedy není 

tvořeno pouze sirkami, je tedy otázkou, zda jej brát v úvahu, přestože jej přesunutím sirky 

neměníme. Soutěžící většinou počítají s přirozenými čísly. Dle dosavadních odpovědí 

uváděných v tomto typu teleshoppingu a v tomto typu hádanky jako správné, nejvyššího 

výsledku je dosaženo s využitím 417-3 matematických funkcí jako je umocnění (znak ^), 

či využití vědeckého zápisu čísel (znak E). Bylo by tedy možné vytvořit např. 36E9. V 

případě tohoto tvrzeného správného řešení by bylo možné vzít v úvahu 386c , c jako 

                                                           
102 Rozhodnutí Rady č. j. RRTV/417/2015-RUD ze dne 20. 1. 2015. Dostupné zde 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/201503162800.pdf. 
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konstanta vyjadřující rychlost šíření světla ve vakuu (299 792 458 m/s). Pak by bylo 

správné řešení 368 na 299 792 458. Rychlost světla však závisí na tom, v jakých 

jednotkách je uvedena – m/s, km/h, m/min, km/s atd., dle toho se také liší – 299 792 458 

m/s, 1 079 252 848,8 km/h atd. Konečný výsledek se pak může lišit a těžko můžeme mluvit 

pouze o nejvyšším čísle vzhledem k tomu, že jeho součástí jsou i možné rozdílné jednotky 

rychlosti.“103 

Rada vydala dne 20. ledna 2015 rozhodnutí č. j. RRTV/417/2015-RUD v němž 

konstatovala, že uvedený teleshopping je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního 

předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o 

ochraně spotřebitele, a to tím, „že v teleshoppingovém bloku, jehož předmětem byla 

audiotexová služba, prostřednictvím níž měl divák správně odpovědět na soutěžní otázku, 

byla uvedena jako správná odpověď - odpověď objektivně nesprávná, neboť výsledek 386 

na c, jestliže c je myšlena konstanta vyjadřující rychlost šíření světla ve vakuu, která závisí 

na tom, v jakých jednotkách je uvedena – km/s, m/s, km/h, se může lišit. Není možné mluvit 

o nejvyšším čísle vzhledem k tomu, že jeho součástí jsou i možné rozdílné jednotky 

rychlosti. Spotřebitel tak mohl na základě zhlédnutí předmětného teleshoppingu učinit 

obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, tzn. zavolat na uvedené telefonní číslo za 

zvýšenou sazbu, aby sdělil odpověď, kterou považuje dle objektivních měřítek za 

správnou, přestože vzhledem k zavádějící odpovědi, která byla na závěr 

teleshoppingového bloku označena jako správná, nemá šanci na výhru.“104 

Rada uložila šiřiteli pokutu ve výši 300 000 Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 

písm. c) zákona o regulaci reklamy, čehož se dopustil šířením teleshoppingového bloku 

uvozeného znělkou „Sexy výhra“, který byl odvysílán na programu ACTIVE TV dne 18. 

5. 2014 od 01.00 hodin. 

Proti tomuto rozhodnutí byla šiřitelem podána správní žaloba. Městský soud v 

Praze v rozsudku dne 17. 1. 2017, čj. 11 A 35/2015-42 žalobu směřující proti rozhodnutí 

Rady podle § 78 odst. 7 zákona s. ř. s. zamítl.  

Městský soud, stejně jako Rada konstatoval, že hra neměla jasné zadání: „Neboť 

výzva moderátorky ke složení nejvyššího čísla naváděla účastníky ke sdělení čísla 

matematického a nikoli k vyjádření čísla za pomoci matematického symbolu, protože její 

                                                           
103 Rozhodnutí Rady č. j. RRTV/417/2015-RUD ze dne 20. 1. 2015. Dostupné zde 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/201503162800.pdf. 
104 Rozhodnutí Rady č. j. RRTV/417/2015-RUD ze dne 20. 1. 2015. Dostupné zde 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/201503162800.pdf. 
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jednání naplňovalo znaky nekalé obchodní praktiky dle § 4 odst. 1 zákona o ochraně 

spotřebitele, neboť bylo způsobilé ovlivnit spotřebitele v jeho rozhodování tak, že mohl 

učinit rozhodnutí, které by jinak neučinil. Jednalo se tedy o naplnění generální klauzule 

nekalé obchodní praktiky a nemusela proto být naplněna skutková podstata klamavé nebo 

agresivní obchodní praktiky.“105  

Ve svém rozsudku Městský soud dospěl k závěru, že tento typ pořadu lze 

považovat za reklamu ve smyslu zákona o regulaci reklamy a rovněž uvedl: 

„Nejednoznačnost soutěže byla patrná i z toho důvodu, že konstanta vyjadřující rychlost 

šíření světla ve vakuu může mít různé hodnoty. S ohledem na nejednoznačnost zadání 

nebylo také vyloučeno, aby bylo vytvořeno nejvyšší číslo za pomoci dalších 

matematických funkcí.“106 

Proti rozsudku Městského soudu byla podána kasační stížnost. Nejvyšší správní 

soud v rozsudku č. j. 9 As 55/2017-93 ze dne 24. dubna 2018 přisvědčil závěrům 

Městského soudu v Praze. K věcné stránce předmětného řízení uvedl: „Číslo, které mělo 

být měněno, nebylo tvořeno pouze sirkami, neboť některým dřívkům na obrázku chyběla 

hlavička, což nebylo pro diváka na obrazovce rozpoznatelné. Na závěr pořadu ani nebylo 

uvedeno, proč právě prezentovaná odpověď má být správná, a jak se k ní dospělo. Jako 

správná odpověď mohlo být označeno naprosto jakékoliv číslo. Pořad v souhrnu vyzněl 

tak, že jeho smyslem bylo vyvolat ve spotřebiteli dojem, že je možné lehce získat peníze, a 

na základě opakovaných výzev moderátorky o jednoduchosti řešení, učinit rozhodnutí 

zavolat na telefonní číslo se zvýšenou sazbou, bez reálné šance na výhru.“107 

Nejvyšší správní soud kasačním námitkám nepřisvědčil, proto kasační stížnost 

podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl. 

4.2.2.  Případ „Sexy výzva“ 

O snaze manipulovat s diváky prostřednictvím interaktivních telefonických her 

svědčí i následující kauza. 

Rada vydala dne 15. 3. 2016 rozhodnutí č. j. RRTV/949/2016-RUD, kterým 

uložila zadavateli pokutu ve výši 200 000 Kč za porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o 

regulaci reklamy, neboť zadal reklamu/teleshoppingový blok, který představoval nekalou 

                                                           
105 Rozsudek Městského soudu č. j. 11 A 35/2015-42 v Praze ze dne 17. 1. 2017. 
106 Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 11 A 35/2015-42 ze dne 17. 1. 2017.  
107 Rozsudek Nejvyšší správní soud č. j. 9 As 55/2017-93 ze dne 24. 4. 2018. 
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obchodní praktiku podle § 4 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele.  

Předmětem řízení byl teleshopping s názvem „Sexy výzva“, který odvysílal 

program Rebel dne 30. 8. 2015 od 23:45 hodin. Součástí uvedeného teleshoppingu, který 

byl založen na principu interaktivní soutěže, byl i úkol, v jehož rámci měli diváci spočítat 

finanční obnos zachycený v podobě mincí na obrázku umístěném v dolním levém rohu 

obrazovky. Splnění úkolu bylo založeno na klíči, že soutěžící nejdříve identifikují chyby 

na mincích, vadné mince vyhodnotí jako neplatné a ty nezapočítají do hádaného 

celkového finančního obnosu. Chyby na mincích však byly reálně neseznatelné a divák 

tak neměl šanci odhalit správnou odpověď.  

Proti rozhodnutí Rady o uložené pokutě byla podána správní žaloba. 

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 7. 2. 2018, č. j. 3 A 96/2016 - 36, žalobu 

zamítl. Konstatoval, že rozhodnutí Rady je plně v souladu se zákonem. Rovněž pak 

Městský soud rozvedl otázku charakteru vytýkaného jednání: „K závěru o vině plně 

postačovalo, že zákonem chráněný zájem byl ohrožen.  

Žalovaná tedy nemusela zkoumat, zda bylo ekonomické chování spotřebitelů 

skutečně narušeno, nýbrž postačovalo, že daný teleshoppingový blok byl způsobilý toto 

chování narušit. Soud uvedl, že pořad byl vysílán opakovaně, a proto je pravděpodobné, 

že některý z volajících správnou odpověď uvedl, ať již ji věděl či ji odhadnul. To podle 

soudu nevede k závěru, že ekonomické chování spotřebitelů v posuzovaném případě 

nemohlo být narušeno.“108  

Soud dále upozornil: „Nekalá obchodní praktika spočívala v tom, že „chyták“ 

soutěže nebylo možno objektivně rozpoznat, přičemž na většině upravených mincí nebylo 

možno identifikovat grafické změny ani po jejich zvýraznění. Odhalení správné odpovědi 

tedy prakticky nebylo možné. Ani rady moderátorky nemohly pomoci ke správnému 

úsudku o kritériích pro správnou odpověď. Moderátorka nadto nikdy nevysvětlila, v čem 

spočívá „chyták“, ani nekomentovala jednotlivé grafické odchylky na mincích, jež byly 

na konci pořadu zvýrazněny, ale pouze oznámila správnou odpověď bez vysvětlení.“109 

Proti uvedenému rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 3 A 96/2016 – 36 podal 

zadavatel kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten prozkoumal napadený 

rozsudek a shledal závěr Městského soudu v souladu se zákonem a následně kasační 

stížnost zamítl. 

                                                           
108 Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 3 A 96/2016 – 36 ze dne 7. 2. 2018.  
109 Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 3 A 96/2016 – 36 ze dne 7. 2. 2018. 
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Ve svých závěrech rozvedl úvahu týkající se viny zadavatele a uvádí: „Nebylo 

potřebné pro závěry o vině stěžovatelky zjišťovat, zda byl poškozen konkrétní spotřebitel. 

Nejvyšší správní soud považuje za rozhodující, že řešení interaktivní soutěže pro diváky 

nebylo objektivně vyřešitelné či rozklíčovatelné, neboť „chybné“ mince obsahovaly velmi 

drobné (až zcela nezřetelné) odchylky na jednotlivých mincích, které diváci nemohli 

rozeznat. Průměrný divák tak v důsledku nezřetelnosti odchylek mohl nabýt dojmu, že zná 

„správnou“ odpověď a zúčastnit se následně soutěže samotné, v níž však objektivně 

nemohl uspět. Jednání stěžovatelky tedy mohlo podstatně narušit ekonomické chování 

spotřebitele.“110 

Nejvyšší správní soud nesouhlasil ani s argumentem zadavatele, který namítal: 

„Spotřebitelé službu „zkonzumovali“ již tím, že během hovoru nejprve před přepojením 

do studia vyslechli erotickou povídku a teprve následně se sami mohli rozhodnout, zda se 

nechají přepojit do studia do soutěže s tím, že účast v ní, resp. výhra, měla být až určitým 

bonusem.“111 

Takové tvrzení podle soudu popírá už samotný koncept, z něhož je zjevné, že 

teleshoppingový blok byl zaměřen právě na výhru v interaktivní soutěži. Ostatně tuto 

skutečnost potvrzuje i samotný název pořadu „Sexy výzva“, který má zjevně evokovat ve 

spotřebiteli možnost účastnit se soutěže.  

4.2.3. Případ „Kvíz – Papagáj“ 

Ne vždy však závěry Rady podpoří Nejvyšší správní soud. Daná kauza řešila 

odvysílání teleshoppingového pořadu „Kvíz“ dne 15. 5. 2014 na programu ACTIVE TV. 

V jeho rámci probíhala soutěž založená na principu „osmisměrky“. Vzhledem 

k technickým problémům provozovatele bylo televizní vysílání převzato ze slovenské 

verze programu. 

Jak vyplývá ze skutkového vymezení v rozhodnutí o pokutě č. j. 

RRTV/1476/2015-RUD  ze dne 24. 3. 2015: „Jako správná odpověď bylo uvedeno a 

uznáno slovo "papagáj", ačkoli v podmínkách soutěže deklarovaných na internetových 

stránkách http://www.calltv.com/kviz/, na které je odkazováno ve vysílání 

teleshoppingového bloku, má být za správnou uznána pouze ta odpověď, která je v 

souladu s českým jazykem a pravopisem. Ve hrách, kde je správnou odpovědí město, zvíře 

                                                           
110 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 60/2018 – 54 ze dne 20. 4. 2018. 
111 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 60/2018 – 54 ze dne 20. 4. 2018. 
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atd. se uznává za správnou odpověď pouze český tvar daného slova. Slovo papagáj, které 

bylo ve vysílání předmětného teleshoppingového bloku uznáno jako správná odpověď, 

není českým slovem ani slovem podle českého pravopisu.“112 

Za porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy ve vztahu k § 5 odst. 

1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele uložila Rada šiřiteli sankci ve výši 50 000 Kč. 

Žalobu podanou proti rozhodnutí Rady Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 

16. 7. 2015, č. j. 8 A 70/2015 – 36, zamítl. Dospěl k závěru, že v napadeném rozhodnutí 

bylo prokázáno, že skutečně došlo k porušení právních předpisů, přičemž postup Rady 

byl plně v souladu se zákonem. 

Šiřitel podal proti rozhodnutí Městského soudu v Praze kasační stížnost, o které 

Nejvyšší správní soud rozhodl následujícím způsobem a s následujícími závěry. 

Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 218/2015 – 62 ze dne 19. 11. 

2015, Rada: „Nepřezkoumatelným způsobem zdůvodnila, proč bylo jednání způsobilé 

podstatně ovlivnit rozhodování spotřebitele (televizního diváka) do té míry, že mohl učinit 

obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil.“113 

Současně Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že „ze záznamu je zřejmé, že 

jeden z televizních diváků, který byl přepojen do studia, odpověděl slovem „papagáj“, 

tato odpověď byla moderátorkou uznána za správnou, a lze se tedy důvodně domnívat, že 

divák, který takto odpověděl, výhru obdržel.“114 

Tvrzení Rady, že výhry nebylo možné dosáhnout, je nutné, jak dále rozvedl tento 

soud, považovat za nepřezkoumatelné. S ohledem na tuto skutečnost Nejvyšší správní 

soud rozhodnutí Městského soudu v Praze i rozhodnutí Rady zrušil. Rada vázána názorem 

soudu následně vydala usnesení, kterým správní řízení zastavila. 

4.2.4. Případ „Linka lásky“ 

Další z možných provinění, která byla zjištěna u telefonických soutěží, bylo 

porušení § 2 odst. 3 zákona o regulaci reklamy, podle něhož „reklama nesmí být v rozporu 

s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, 

pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat 

obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky 

                                                           
112 Rozhodnutí Rady č. j. RRTV/1476/2015-RUD  ze dne 24. 3. 2015. Dostupné zde 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/201505224816.pdf. 
113 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 218/2015 – 62 ze dne 19. 11. 2015. 
114 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 218/2015 – 62 ze dne 19. 11. 2015. 
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pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu. Reklama nesmí napadat 

politické přesvědčení.“115  

Předmětem následujícího případu je soutěžní teleshopping „Linka lásky“ vysílaný 

dne 7. února 2018 v čase od 12.15 hodin na programu KINO BARRANDOV. 

Moderátorka pořadu opakovaně nabádala diváky k zapojení do interaktivní 

soutěže a současně dehonestovala jejich odmítání zapojení do soutěže s vidinou snadné 

výhry. V pořadu zaznívalo: „Kdo bude ten šťastný? Kdo si udělá volno až do neděle a už 

nepůjde do práce?“ „11 tisíc korun za správnou odpověď hned je vašich. Pojďte si je 

vydělat, to je přece lepší než být v práci. 11 tisíc korun, tak šup. Honem!“ přičemž se v 

pozadí ozval zvukový efekt připomínající skandování diváků.  

 „No tak asi, vy radši chodíte do práce. Vám se v práci moc líbí… Vy si tady můžete 

vydělat 11 tisíc korun a tuto šanci nevyužijete? Jak je toto možný?“116 

Moderátorka přirovnávala zavolání na speciálně zpoplatněnou službu k 

zaměstnání, dokonce explicitně uváděla, že se jedná o rychlejší a „lepší“ způsob získání 

peněz. Diváci mohli nabýt dojmu, že se jedná o snadnou výhru a do studia zavolat i z toho 

důvodu, aby popřeli posměšná slova moderátorky o tom, že „radši chodí do práce“.  

Tvrzení, která měla za úkol motivovat diváky k zavolání, tzv. je „vyhecovat“, 

vyprovokovat, lze považovat za nanejvýš diskutabilní. Jedná se o argumenty, jež napadají 

samotnou lidskou potřebu seberealizace a aktivity. Zvláště z perspektivy fungování celé 

společnosti je lze považovat za vysoce nemorální.  

Představa hry jako legitimního způsobu „vydělávání“ peněz a zesměšňování práce 

za účelem obživy není příklad hodný následování, zejména když si uvědomíme, že 

pravděpodobnost výhry v podobné soutěži není vysoká.  

Pojem dobré mravy je tzv. neurčitým právním pojmem. Jak je uvedeno v rozsudku 

Nejvyššího správního soudu vydaném ve věci č. j. 2 As 11/2003 ze dne 23. 10. 2003: 

„Neurčité právní pojmy zahrnují jevy nebo skutečnosti, které nelze s úspěchem zcela 

přesně právně definovat. Jejich obsah a rozsah se může měnit, často bývá podmíněn 

časem a místem aplikace normy. Zákonodárce tak vytváří správnímu orgánu prostor, aby 

posoudil, zda konkrétní případ patří do rozsahu neurčitého pojmu či nikoli. Mnohdy mu 

dává vodítko tím, že se snaží uvést co nejvíce charakteristických znaků věcí nebo jevů, 

                                                           
115 § 2 odst. 3 zákona o regulaci reklamy 
116 Přepis záznamu obchodního sdělení odvysílaného dne 7. února 2018 v čase od 12.15 hodin na programu 

KINO BARRANDOV. 
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které má neurčitý právní pojem zahrnovat.“117 

Rada dospěla k názoru, že v daném případě bylo obchodní sdělení v rozporu s 

dobrými mravy, tedy v rozporu s § 2 odst. 3 zákona o regulaci reklamy.  

Důvodem je rétorika použitá v analyzovaném teleshoppingovém bloku, podle níž 

je lepší a jednodušší zúčastnit se nabízené soutěže, resp. vydělávat touto formou, než 

pracovat za účelem výdělku. Dle Rady takové tvrzení ohrožuje obecně nepřijatelným 

způsobem mravnost a může navádět diváky k hazardu, což je v přímém rozporu s tezemi 

státní politiky, která bojuje proti hazardním hrám a celospolečenským negativním 

důsledkům, jež z nich plynou. 

Rada na základě provedeného dokazování a zjištění skutkového stavu uložila dne 

9. dubna 2019 zadavateli napomenutí. 

4.2.5. Příklady ze slovenské praxe 

Jak vyplývá z výročních a tiskových zpráv slovenského regulátora, soutěžní 

teleshoppingy jsou na Slovensku rovněž závažným problémem. Například v  roce 2016 

slovenská Rada uložila sankci ve výši 60 000 eur provozovateli za porušení § 32 odst. 4 

písm. a) ZVR, kterého se dopustil odvysíláním teleshoppingového pořadu „Akčná výhra“ 

na programu Dajto, opakovaně v říjnu 2015, jelikož došlo k porušení čestnosti a slušnosti 

reklamy, neboť v rámci soutěže nebylo jednoznačné a přesné uvedení způsobu řešení 

zadaného úkolu, přičemž nebyla uznána správná odpověď diváka.118    

Slovenská verze soutěže „Sexy výhry“ s názvem „Sexi výhra dňa“ rovněž 

neunikla pozornosti slovenské regulátora, který za odvysílání pořadu ze dne 29. 11. 2014 

uložil sankci 5 000 eur pro porušení § 32 odst. 4 písm. a) ZVR, jelikož v průběhu soutěže 

byla měněna pravidla tak, aby nemohly být žádné odpovědi uznány za správné.119 

 

                                                           
117 Rozsudek Nejvyššího správního soudu vydaném č. j. 2 As 11/2003 ze dne 23. 10. 2003. 
118 TLAČOVÁ INFORMÁCIA ZO ZASADNUTIA RVR DŇA 24. 5. 2016 [online]. [cit. 2019-04-12]. 

Dostupné z: http://www.rvr.sk/sk/spravy/?aktualitaId=3184. 
119 TLAČOVÁ INFORMÁCIA ZO ZASADNUTIA RVR DŇA 24. 11. 2014 [online]. [cit. 2019-04-12]. 

Dostupné z: http://www.rvr.sk/sk/spravy/?aktualitaId=3184. 
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4.3. Prodejní teleshopping 

Kategorie teleshoppingu vymezená jako prodejní teleshopping je klasickou 

formou přímé nabídky prodeje zboží spojené s jeho předvedením a následným 

zveřejněním kontaktu k objednání zboží. 

V případě přímého prodeje zboží bývá nejčastějším pochybením užití 

nekalosoutěžních praktik, resp. jednání, které právní úprava specifikuje jako klamavou 

reklamu. 

4.3.1. Nekalá soutěžní praktika 

Pro potřeby dalšího rozboru si přibližme skutkovou podstatu nekalosoutěžních 

praktik, které jsou nyní upraveny v § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy. 

Zákonem č. 36/2008 Sb. došlo od 12. 2. 2008 k novelizaci zákona o regulaci 

reklamy, která se mimo jiné týkala i zákazu klamavé reklamy. Původní zákaz klamavé 

reklamy byl nahrazen zákazem reklamy, která je nekalou obchodní praktikou podle 

zvláštního právního předpisu.  

Zatímco u klamavé reklamy podle původní právní úpravy odkaz směřoval na 

příslušné ustanovení obchodního zákoníku, u právní úpravy účinné od 12. 2. 2008 byl 

ohledně reklamy, která je nekalou obchodní praktikou, stanoven odkaz na ustanovení 

zákona o ochraně spotřebitele.  

Zákon o ochraně spotřebitele v úvodním ustanovení § 1 odst. 1 uvádí, že 

zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a k tomu odkazuje na Směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách. Tato 

směrnice stanoví zákaz nekalých obchodních praktik.120  

Podle článku 6 této směrnice upravujícího klamavá jednání platí: „že obchodní 

praktika je považována za klamavou, pokud obsahuje nesprávné informace, a je tedy 

nepravdivá, nebo pokud jakýmkoli způsobem, včetně celkového předvedení, uvádí nebo 

je schopná uvést průměrného spotřebitele v omyl, i když informace jsou věcně správné, 

což v obou případech vede nebo může vést k rozhodnutí spotřebitele o obchodní transakci, 

které by jinak neučinil.“121 

                                                           
120 Směrnice 2005/29/ES  - čl. 5 odst. 1. 
121 Směrnice 2005/29/ES  - čl. 6. 
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Podle článku 7 směrnice o klamavých opomenutích je obchodní praktika 

považována za klamavou: „Pokud ve svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke 

všem jejím rysům, okolnostem a omezením sdělovacího prostředku opomene uvést 

závažné informace, které v dané souvislosti průměrný spotřebitel potřebuje pro 

rozhodnutí o obchodní transakci, čímž způsobí nebo může způsobit, že průměrný 

spotřebitel učiní rozhodnutí o obchodní transakci, které by jinak neučinil.  

Za klamavé opomenutí je také považováno, pokud obchodník zatají nebo poskytne 

nejasným, nesrozumitelným nebo dvojznačným způsobem nebo v nevhodný čas vzhledem 

k okolnostem popsaným v uvedeném odstavci anebo neuvede obchodní záměr obchodní 

praktiky, není-li patrný ze souvislosti a pokud to v obou případech vede nebo může vést k 

rozhodnutí spotřebitele o obchodní transakci, které by jinak neučinil.“122,123 

Jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, jsou nekalosoutěžní praktiky upraveny 

v § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy, kterým se zakazuje reklama, která je 

nekalou obchodní praktikou podle zvláštního právního předpisu. Tímto zvláštním 

právním předpisem je zákon o ochraně spotřebitele.  

Ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele uvádí že, „nekalou obchodní 

praktikou se rozumí zejména klamavé konání podle § 5 nebo klamavé opomenutí podle § 

5a a agresivní obchodní praktika podle § 5b.“124  

Obchodní praktiky, které se považují za nekalé za všech okolností, jsou uvedeny 

v příloze č. 1 a 2 tohoto zákona.125 

                                                           
122 Směrnice 2005/29/ES  - čl. 7. 
123 V roce 2009 vydala evropská Komise pracovní dokument zabývající se implementací a aplikací směrnice 

o nekalých obchodních praktikách, podle něhož je výzva ke koupi definována dvěma znaky, a to a) musí 

obsahovat základní charakteristiku produktu a cenu a b) musí umožnit spotřebiteli uskutečnit koupi [zde se 

vychází z článku 2 písm. i) směrnice, podle níž je výzvou ke koupi obchodní komunikace, která uvádí 

základní znaky produktu a cenu způsobem vhodným pro použitý typ obchodní komunikace, a umožňuje 

tak spotřebiteli uskutečnit koupi]. Není přitom vyžadováno, aby výzva spotřebiteli poskytla i mechanismus 

k uskutečnění koupě; pouze informace poskytnuté v rámci obchodní komunikace musí být dostatečné k 

tomu, aby spotřebitel mohl učinit rozhodnutí o koupi. 
124 Obchodní praktiky, které se považují za nekalé za všech okolností, jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 tohoto 

zákona.“ Dle přílohy 1 písm. p) zákona č. 634/1992 Sb., jsou obchodní praktiky vždy považovány za 

klamavé, pokud prodávající „nepravdivě prohlašuje, že výrobek nebo služba může vyléčit nemoc, zdravotní 

poruchu nebo postižení“. 
125 Obchodní praktiky jsou vždy považovány za klamavé, pokud prodávající 

a) prohlašuje, že se zavázal dodržovat určitá pravidla chování (kodex chování) nebo že tato pravidla chování 

byla schválena určitým subjektem, ačkoli tomu tak není, 

b) neoprávněně používá značku jakosti nebo jiné obdobné označení, 

c) prohlašuje, že jemu, jeho výrobku nebo jím poskytované službě bylo uděleno schválení, potvrzení nebo 

povolení, ačkoli tomu tak není, nebo takové prohlášení není v souladu s podmínkami schválení, potvrzení 

nebo povolení, 

d) nabízí ke koupi výrobky nebo služby za určitou cenu, aniž by zveřejnil důvody, na jejichž základě se 

může domnívat, že nebude sám nebo prostřednictvím jiného podnikatele schopen zajistit dodávku 
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Dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele se obchodní praktika 

považuje za klamavou, pokud obsahuje věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, 

což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil. 

4.3.2. Případ „Harry Blackstone“ 

Teleshopping propagující produkt „Harry Blackstone“ byl odvysílaný dne 12. 

října 2015 v čase 13:54:13 hodin na programu NOVA. Rada na základě provedené 

analýzy dospěla k závěru, že tento teleshopping může být nekalou obchodní praktikou dle 

§ 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele, resp. podle písm. s) Přílohy 1 k tomuto zákonu.  

                                                           

uvedených nebo rovnocenných výrobků nebo služeb za cenu platnou pro dané období a v přiměřeném 

množství vzhledem k povaze výrobku nebo služby, rozsahu reklamy a nabízené ceny (vábivá reklama), 

e) s úmyslem propagovat jiný výrobek nebo službu nabízí ke koupi výrobek nebo službu za určitou cenu a 

poté je odmítá ukázat spotřebiteli nebo odmítá přijetí objednávky nebo dodání výrobku nebo služby v 

přiměřené lhůtě nebo předvede vadný výrobek, 

f) nepravdivě uvádí, že výrobek nebo služba budou nabízeny pouze po omezenou dobu nebo že budou 

nabízeny pouze po omezenou dobu za určitých podmínek s cílem přimět spotřebitele k okamžitému 

rozhodnutí, aniž by mu poskytl přiměřenou lhůtu potřebnou k informovanému rozhodnutí, 

g) přislíbí poskytnout poprodejní servis spotřebiteli, s nímž před uzavřením smlouvy jednal jazykem, který 

není úředním jazykem členského státu, v němž se prodávající nachází, a následně poskytuje servis pouze v 

jiném jazyce, aniž to spotřebiteli před uzavřením smlouvy jasně sdělil, 

h) tvrdí nebo vytváří dojem, že prodej výrobku nebo služby je dovolený, i když tomu tak není, 

i) uvádí jako přednost nabídky práva, která vyplývají spotřebiteli přímo ze zákona, 

j) využívá redakční prostor ve sdělovacích prostředcích k placené propagaci svého výrobku nebo služby, 

aniž by spotřebitel mohl z obsahu sdělení, z obrázků nebo zvuků jednoznačně rozpoznat, že se jedná o 

reklamu, 

k) uvádí nesprávné údaje o povaze a míře rizika pro osobní bezpečnost spotřebitele nebo jeho rodiny, pokud 

si jeho výrobek nebo službu nekoupí, 

l) propaguje výrobek způsobem, který u spotřebitele může vyvolat dojem, že byl vyroben určitým 

výrobcem, ačkoliv tomu tak není, 

m) vytvoří, provozuje nebo propaguje pyramidový program, kdy spotřebitel zaplatí za možnost získat 

odměnu, která závisí na získání dalších spotřebitelů do programu, nikoli na prodeji nebo spotřebě výrobku, 

n) učiní nepravdivé prohlášení, že zamýšlí ukončit svoji činnost nebo že přemísťuje provozovnu, 

o) prohlašuje, že jím nabízené nebo prodávané výrobky nebo služby usnadní výhru ve hrách založených na 

náhodě, 

p) nepravdivě prohlašuje, že výrobek nebo služba může vyléčit nemoc, zdravotní poruchu nebo postižení, 

q) poskytuje nesprávné informace o tržních podmínkách nebo o možnosti opatřit si výrobek nebo službu, 

aby tak přiměl spotřebitele koupit si tento výrobek nebo službu za méně výhodných podmínek, než jsou 

běžné tržní podmínky, 

r) nabízí výrobky nebo služby prostřednictvím soutěže o ceny, aniž by byly ceny uděleny nebo aniž by ceny 

odpovídaly původní nabídce nebo byla udělena odpovídající náhrada, 

s) uvádí u výrobku nebo služby slova "gratis", "zdarma", "bezplatně" nebo slova podobného významu, 

pokud spotřebitel musí za výrobek nebo službu vynaložit jakékoli náklady, s výjimkou nezbytných nákladů 

spojených s reakcí na obchodní praktiku, s převzetím nebo doručením věci, 

t) přiloží k propagačnímu materiálu výzvu k provedení platby, čímž vyvolá u spotřebitele dojem, že si 

nabízený výrobek nebo službu již objednal, ačkoli tomu tak není, 

u) vyvolává dojem nebo nepravdivě uvádí, že nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo se prezentuje 

jako spotřebitel, nebo 

v) vyvolává dojem nebo nepravdivě uvádí, že poprodejní servis k výrobku je poskytován i v jiném členském 

státě, než ve kterém je výrobek prodáván. 
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Předmětný teleshoppingový spot byl koncipován tak, aby v divákovi vyvolal 

dojem, že kupuje jeden výrobek za cenu 999 Kč, k němuž získává dalších devět výrobků 

zcela zdarma. Skutečnost však byla taková, že produkt byl dodáván za uvedenou cenu 

vždy s bonusovými produkty. Teleshopping tedy neprezentoval speciální akční nabídku. 

Rada na základě zjištěných skutečností uložila zadavateli teleshoppingu pokutu ve výši 

200 000 Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy. 

Proti rozhodnutí Rady byla podána správní žaloba k Městskému soudu v Praze, 

který rozsudkem č. j. 8 A 99/2016 – 46 ze dne 4. 10. 2016 žalobu zamítl s konstatováním: 

„Jestliže v době, kdy byl v televizním vysílání prezentován onen teleshoppingový spot, 

bylo možno zcela shodnou sadu stejných výrobků zakoupit jako integrální sadu za 

totožnou cenu, pak v předmětném spotu bylo divákovi klamavě předstíráno, že je mu 

nabízena unikátní příležitost ke koupi jednoho nože za cenu 999,- Kč a dalších nožů 

přidaných k tomu zdarma: pokud chce získat za tuto cenu všestranný Harry Blackstone 

nůž a k němu zdarma dalších devět nožů, musí využít právě aktuální nabídky.  

Byl-li teleshoppingový spot koncipován tak, aby v divákovi jakožto potenciálním 

zákazníkovi vyvolal dojem, že kupuje jeden výrobek za určitou cenu, k němuž získává 

dalších devět výrobků zcela zdarma, přestože totožná sada deseti výrobků byla na 

internetových stránkách zadavatele naprosto běžně a standardně prodávána za výše 

uvedenou cenu, pak se nejednalo o „akční“ nabídku ani o produkt zdarma, nýbrž o 

klamavou obchodní praktiku"126 

Městský soud v Praze ze shora uvedených důvodů dospěl k závěru, že žaloba 

nebyla podána důvodně, a proto ji podle § 78 odst. 7 soudního řádu správního zamítl. 

4.3.3. Případ „Active POSTURE“ 

V případě této kauzy došlo ze strany zadavatele k šíření obchodního sdělení, které 

bylo shledáno nekalousoutěžní praktikou. 

Analýza kontinuálního úseku vysílání programu BARRANDOV PLUS zjistila, že 

dne 25. září 2017 v čase od 16:41:57 hodin byl na tomto programu odvysílán 

teleshoppingový spot propagující produkt „Active POSTURE“.  

Jak uvádí rozbor obsahu teleshoppingu: „V rámci spotu bylo inzerováno, že 

produkt Active Posture nabízí úlevu od bolesti zad. Jedná se o „chytrý rovnací pás“, který 

                                                           
126 Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 8A 99/2016 – 46 ze dne 4. 10. 2016.   
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dle prezentace dokáže zamezit bolesti všech částí zad a kloubů. Účinek je založen na 

zlepšení držení těla a na magnetoterapii, konkrétně na umístění 12 magnetů, které „v 

místě zlepšují cirkulaci krve a mají příznivé účinky.“127  

Zadavatel byl požádán o vysvětlení, z jakých konkrétních podkladů vychází v 

daném obchodním sdělení/teleshoppingu obsažené tvrzení. Zadavatel se v podaném 

vysvětlení vyjádřil pouze k „rozličným studiím“, které nebyl schopen nikterak doložit. 

Zadavatel tedy dle závěru Rady v teleshoppingu uvedl nepravdivou informaci, 

která mohla vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil. 

Zadáním teleshoppingu do vysílání tak mohlo dojít ke klamání spotřebitelů, respektive k 

porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy. 

Rada rozhodla v řízení o přestupku, že se zadavatel uznává vinným ze spáchání 

přestupku dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy, kterého se dopustil zadáním 

teleshoppingového spotu „Active POSTURE", který byl odvysílán dne 25. září 2017 v 

čase od 16:41:57 hodin na programu BARRANDOV PLUS, a který je nekalou obchodní 

praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona o ochraně 

spotřebitele. Za přestupek byla rozhodnutím Rady ze dne 15. 8. 2018, č. j. 

RRTV/15600/2018-kus  uložena pokuta ve výši 20 000 Kč.128  

4.3.4. Případ „Svatá Margareta - kolekce“ 

V dalším případě je přiblíženo rozhodnutí Rady č. j. RRTV/7814/2018-rud, které 

bylo vydáno 20. 2. 2018. Na základě analýzy obsahu teleshoppingového bloku vyplynulo 

zjištění, že dané obchodní sdělení slibuje léčbu nemoci vlastnictvím prstenu, resp. nabízí 

ke koupi prsten, který má mít léčivé vlastnosti: „Moderátorka prezentuje prsten slovy: 

„opravdu se můžete i uzdravit díku tomuto prstenu“, čímž implikuje, že prsten může 

uvedené nemoci vyléčit („uzdravit se díky“ a „vyléčit“ lze pokládat za ekvivalent, resp. 

se lze domnívat, že průměrný spotřebitel bude takové formulace jako ekvivalentní 

vnímat).“ 129 

Moderátorka v souvislosti s nabízením prstenu neustále vyzdvihovala jeho 

léčebné vlastnosti a uváděla jeho vliv na onemocnění, jakými jsou například bronchitida, 

                                                           
127 Rozhodnutí Rady č. j. RRTV/15600/2018-kus ze dne 15. 8. 2015. Dostupné zde 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/0cee9470-c80a-437a-815d-3e83b48ddbce.pdf RRTV/15600/2018-kus. 
128 Rozhodnutí Rady č. j. RRTV/7814/2018-rud ze dne 20. 2. 2018. Dostupné z 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/bf551862-ed46-4c62-ad87-86d8a3ca9583.pdf. 
129 Rozhodnutí Rady č. j. RRTV/7814/2018-rud ze dne 20. 2. 2018. Dostupné z 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/bf551862-ed46-4c62-ad87-86d8a3ca9583.pdf. 
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astma, revma, problémy se srdcem, krevním oběhem, krevním tlakem, revma, deprese 

atd. 

Rada shledala: „že takováto prezentace může spotřebitele přimět učinit nákup 

produktu, který by za běžných okolností neučinili. Důsledkem může navíc být i ohrožení 

zdraví spotřebitelů, kteří mohou na základě daných informací zanedbat péči o své zdraví. 

To hrozí především u zranitelných skupin spotřebitelů, především starších osob, na které 

sdělení (vzhledem k nemocem, o kterých hovoří) primárně cílí.“130 

Rada rozhodla uložit pokutu zadavateli ve výši 500 000 Kč za porušení ustanovení 

§ 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy, kterého se dopustil zadáním reklamy, 

respektive teleshoppingu Klenot TV odvysílaného dne 30. března 2017 od 11:07 hodin 

na programu Televize Barrandov a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního 

předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele, respektive písm. 

p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. 

4.3.5. Případ „Loskuták“ 

Patrně nejčastějším porušením, které Rada řeší v oblasti regulace reklamy, je 

porušení ustanovení § 5d odst. 2 zákona o regulaci reklamy. Vysvětleme si podrobněji 

skutkovou podstatu tohoto přestupku.  

Ustanovení § 5d odst. 2 zákona o regulaci reklamy vychází pojmově z Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování 

informací o potravinách spotřebitelům, zejména pak čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a), kterým se 

zakazuje potravině připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité 

lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související 

reklamy.131 

Toto znění bylo implementováno do zákona o regulaci reklamy novelou ze dne 

17. 8. 2015 a nahradilo prvotní taxativní vymezení povinností ve vztahu k reklamě na 

potraviny, dle kterého „Reklama na potraviny nesmí uvádět v omyl zejména přisuzováním 

potravině vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo 

                                                           
130 Rozhodnutí Rady č. j. RRTV/7814/2018-rud ze dne 20. 2. 2018. Dostupné z 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/bf551862-ed46-4c62-ad87-86d8a3ca9583.pdf. 
131 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování 

informací o potravinách spotřebitelům, čl. 7 odst. 4 písm. a). 
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takové vlastnosti naznačovat.“132,133 

Interpretací § 5d odst. 2 zákona o regulaci reklamy se Nejvyšší správní soud 

zabýval mimo jiné v rozsudku ze dne 23. 9. 2009, č. j. 1 As 49/2009 – 45. Nejvyšší správní 

soud k uvedené problematice uvedl: „Pro naplnění skutkové podstaty správního deliktu 

není rozhodné, zda byly v reklamě na doplněk stravy uváděny pravdivé informace o 

účincích užívání prezentovaného přípravku, ale zda kombinace obsahu reklamního 

sdělení a jeho grafického zpracování může vzbuzovat v adresátech reklamy dojem, že 

prezentovaný doplněk stravy je lékem nebo přípravkem schopným lidské choroby léčit 

nebo jim předcházet.“134 

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že pro naplnění skutkové podstaty je 

dostačující, pokud je na takové schopnosti přípravku obsahem reklamního sdělení pouze 

odkazováno a není rozhodné, zdali uvedené vlastnosti produkt má. Tedy zdali je potravina 

skutečně léčivá, či má preventivní účinek. 

Na popisu následujícího řízení je popsána problematika doplňků stravy 

v obchodních sděleních včetně souhrnu relevantní judikatury. 

Rada uložila jednu z nejvyšších sankcí vůbec, a to ve výši 1 100 000 Kč, 

v souvislosti se zadáním obchodního sdělení v rámci teleshoppingu Tipy Ptáka Loskutáka 

s podtitulem teleshoppingový blok, odvysílaného dne 30. 10. 2011 od 18:15 hodin na 

programu NOVA.  

Důvodem bylo porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona o regulaci reklamy, ve znění 

platném v době odvysílání, neboť v předmětném obchodním sdělení došlo k deklarování 

preventivního účinku doplňku stravy Proenzi 3+ a jeho možného léčivého účinku ve 

vztahu k potlačení zánětu kloubů při užívání, a to konkrétně odvoláváním se na 

protizánětlivý účinek přípravku Proenzi 3+.135 

Rozhodnutí Rady bylo napadeno žalobou u Městského soudu, který žalobu 

rozsudkem ze dne 23. 4. 2013, čj. 8 A 14/2013 - 32 pro bezdůvodnost zamítl.  

Ze strany zadavatele byla následně podána kasační stížnost k Nejvyššímu 

                                                           
132 Rozhodnutí Rady č. j. had/3970/2012 ze dne 30. 10. 2014. Dostupné z 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/bf551862-ed46-4c62-ad87-86d8a3ca9583.pdf. 
133 K bližšímu popsání novely viz HADAŠ, Jiří. K novelizaci zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy. 

Epravo [online]. Praha, 2015, 10. 9. 2015 [cit. 2019-03-27]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/k-novelizaci-zakona-c-401995-sb-o-regulaci-reklamy-98903.html. 
134 K tomuto např. rozsudek Nejvyšší správní soud č. j. 1 As 49/2009 – 45 ze dne 23. 9. 2009. 
135Rozhodnutí Rady č. j. had/3970/2012 ze dne 30. 10. 2014. Dostupné z 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/bf551862-ed46-4c62-ad87-86d8a3ca9583.pdf. 
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správnímu soudu, který ve svém rozhodnutí č. j. 4 As 98/2013 – 88 ze dne 20. 10. 2014 

de facto shrnul celou problematiku aplikace § 5d odst. 2 (v tehdejší době § 5d odst. 2 

písm. d) zákona o regulaci reklamy.  

Uveďme si důležité závěry rozsudku, které mají širokou platnost na celou agendu 

týkající se reklamy na doplňky stravy a potraviny. 

Nejvyšší správní soud ve zmíněném rozsudku uvedl: „Je nezbytné zdůraznit 

ochranu spotřebitele jako subjektu, jemuž jsou mnohá reklamní sdělení adresována 

především za účelem zvýšení prodeje výrobku, a nikoliv za účelem zlepšení zdravotního 

stavu či fyzické kondice adresátů, a jak již citovala stěžovatelka „[z]adavatel reklamy je 

samozřejmě oprávněn uvádět pravdivé informace ohledně vlastností nabízeného doplňku 

stravy, avšak je zároveň především povinen spotřebitele zřetelně a jasně informovat o 

tom, že jde pouze o doplněk stravy a nikoliv o léčivo, které by v případě onemocnění mělo 

léčivý účinek“.136   

Nejvyšší správní soud je současně toho názoru, že: „Spotřebitel je způsobem 

prezentace reklamy, v níž jsou tyto léčivé účinky přípravku naznačeny, uveden v omyl, 

neboť přípravek je pouze doplňkem stravy, nikoliv léčivem, a proto nesmí preventivní či 

léčivé účinky přípravku přisuzovat či na ně odkazovat, bez ohledu na to, zda je obsah 

reklamního sdělení pravdivý či nikoliv.“137 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu rovněž v této souvislosti interpretoval 

otázku průměrného spotřebitele:138„Nelze přitom ani vyhovět argumentu stěžovatelky, 

která poukazovala na hledisko průměrného spotřebitele. Nejvyšší správní soud již 

rozhodl, že pokud jsou cílovou skupinou reklamy nemocné osoby, je třeba zohlednit nižší 

kritičnost a větší důvěřivost vůči reklamě slibující vyléčení nemoci u takových 

spotřebitelů. Názor městského soudu, který na větší důvěřivost adresátů reklamy 

poukazoval, je tedy v souladu s aktuální judikaturou Nejvyššího správního soudu.“ 

Uvedený závěr je zásadním příspěvkem k otázce výkladu termínu průměrného 

spotřebitele. Nejvyšší správní soud již dříve ve svém rozsudku č. j. 4 As 98/2013 ze dne 

17. 1. 2014 rozvedl teze ve vztahu k spotřebiteli, který své spotřební rozhodování provádí 

                                                           
136 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 98/2013 – 88 ze dne 20. 10. 2014. 
137 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 98/2013 ze dne 17. 1. 2014. 
138 Blíže HADAŠ, Jiří. Definice spotřebitele dle NOZ - některé aspekty průměrného spotřebitele dle 

současné judikatury Epravo [online]. [cit. 2019-04-2]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/definice-spotrebitele-dle-noz-nektere-aspekty-prumerneho-spotrebitele-

dle-soucasne-judikatury-94146.html. 
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pod vlivem onemocnění s cílem zlepšit svůj zdravotní stav, s tímto závěrem: „Průměrný 

spotřebitel, který je průměrně informovaný, pozorný a rozumný, který je obecně měřítkem 

při posuzování reklamy, není natolik kritický, že by byl ve svém chování vůči účinkům 

reklamy zcela imunní. Pokud jsou cílovou skupinou reklamy nemocné osoby, je třeba 

zohlednit nižší kritičnost a větší důvěřivost vůči reklamě slibující vyléčení nemoci u 

takových spotřebitelů (čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES 

o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně 

směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES 

a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o 

nekalých obchodních praktikách).“139 

Nejvyšší správní soud dále dovodil: „Skupina osob nemocných určitou chorobou 

je obzvláště zranitelná jako cílová skupina reklamy na produkt slibující vyléčení, resp. 

odstranění příznaků této chorob. Průměrný spotřebitel nemocný určitou chorobou je totiž 

nepochybně více náchylný uvěřit určitému tvrzení ohledně vyléčení jeho choroby než 

průměrný zcela zdravý spotřebitel. I tento argument hovoří pro to, aby byla předmětná 

reklama hodnocena relativně přísněji.“ 

V případě tohoto rozhodnutí Nejvyššího správního soudu lze hovořit o do jisté 

míry průlomovém rozhodnutí, kterým je dále rozvedena definice modelu průměrného 

spotřebitele o aspekt zranitelnosti a snížené kritičnosti s ohledem na stav průměrného 

spotřebitele, konkrétně v případě snahy o uspokojení potřeb spojených se zlepšením 

zdravotního stavu.“140 

4.4. Specifická porušení zákona 

Pro úplnost je nutno zmínit i další skutková jednání, která byla předmětem správního 

řízení ve věci teleshoppingu. Příkladem mohou být porušení ve vztahu k zákazu vysílání 

pornografie, porušení licenčních podmínek nebo nesplnění povinnosti poskytnutí 

záznamu v náležité technické kvalitě. 

                                                           
139 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 98/ze dne 17. 1. 2014. 
140K tématu blíže: HADAŠ, Jiří. Definice spotřebitele dle NOZ - některé aspekty průměrného spotřebitele 

dle současné judikatury Epravo [online]. [cit. 2019-04-2]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/definice-spotrebitele-dle-noz-nektere-aspekty-prumerneho-spotrebitele-

dle-soucasne-judikatury-94146.html. 
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4.4.1. Teleshopping obsahující erotické scény  

Následující kauza demonstruje, že řešená porušení zákona v případě 

teleshoppingu mohou být velice pestrá. V daném případě Rada posuzovala, zda 

teleshopping vážně narušil psychický, fyzický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.  

Na základě pravidelného monitoringu vysílání Rada zjistila, že vysílání programu 

ACTIVE TV dne 19. května 2014 od 05.00 hod. až do zákonem vymezené hranice 06.00 

hodin vyplnil teleshoppingový blok propagující zpoplatněnou telefonní linku s popisem 

„PŘIJĎ, ČEKÁME TĚ.“141 

„Tato nabídka byla přítomna po celou dobu vysílání v pruhu umístěném v dolní 

části obrazovky spolu se znakem +18. Jiná forma přímé nabídky služeb nebyla ve vysílání 

zaznamenána. Na obrazovce, i přestože se jedná o teleshoppingový blok, bylo po celou 

dobu přítomno logo ACTIVE s hvězdičkou (zřejmě značící nevhodnost pořadu pro 

dětského diváka). Pořad nebyl od následujícího vysílání oddělen žádnou znělkou značící 

ukončení tohoto teleshoppingového bloku svým zaměřením zcela nevhodným pro děti a 

mládež.“142 

Dle popisu obsaženého v rozhodnutí Rady je teleshoppingový blok možno 

charakterizovat takto: „Blok obsahoval 5 scének. V první vystupuje muž a žena, v druhé 

muž a 2 ženy, ve třetí a čtvrté muž a žena, v poslední opět muž a 2 ženy. Scény nemají 

žádný úvod, aktéři od okamžiku, kdy se objeví na obrazovce, předvádějí nejrůznější 

polohy soulože (nejčastěji tzv. zezadu nebo žena nahoře) či jiné formy sexuálního 

uspokojení (nejčastěji orální sex, vzájemná masturbace, sebeukájení, sání bradavek). V 

detailních záběrech jsou vidět hýždě, prsa, souložící lidé se realisticky projevují mimicky 

i zvukově v souladu s právě vykonávanou činností.“143  

Provozovatel byl postižen za jednání, které bylo podřazeno pod § 32 odst. 1 písm. 

e) zákona o vysílání, podle kterého provozovatel vysílání je povinen nezařazovat do 

vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický a psychický nebo mravní vývoj dětí 

a mladistvých, zejména tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.144  

                                                           
141 Hranice dle § 32 odst. 1 písm. e zákona o vysílání, od níž již nesmějí být do vysílání zařazovány pořady 

a upoutávky, které by mohly vážně narušit psychický, fyzický a mravní vývoj dětí a mladistvých. 
142 Rozhodnutí Rady č. j. RRTV/1474/2015-RUD ze dne 24. 3. 2015. Dostupné z 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/bf551862-ed46-4c62-ad87-86d8a3ca9583.pdf. 
143 Rozhodnutí Rady č. j. RRTV/1474/2015-RUD ze dne 24. 3. 2015. Dostupné z 

https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/bf551862-ed46-4c62-ad87-86d8a3ca9583.pdf. 
144 Skutková podstata přestupku § 32 odst. 1 písm. e) zákona o vysílání je považována za tolik závažnou, 

že v případě porušení není potřeba předchozího upozornění a Rada může přistoupit k uložení sankce. 
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Na podporu svých tvrzení zadala Rada zpracování znaleckého posudku, který měl 

určit, zdali explicitně ztvárněná erotika mohla narušit psychický vývoj dětí a mladistvých. 

Rada rozhodla v rámci řízení uložit provozovateli programu ACTIVE TV pokutu 

ve výši 500 000 Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. e) zákona o vysílání, kterého 

se dopustil tím, že dne 19. května 2014 od 5.00 do 6.00 hodin na programu ACTIVE TV 

odvysílal teleshoppingový blok na erotickou zpoplatněnou telefonickou linku, který 

obsahoval vyobrazení sexuálních praktik.  

Provozovatel se neztotožnil se závěry Rady a podal proti rozhodnutí Rady správní 

žalobu. 

Městský soud v rozsudku ze dne 20. 8. 2015, č. j. 8 A 101/2015 – 5 dospěl 

k závěru, že podstatnou vadou v daném případě je znalecký posudek, který si Rada 

nechala v průběhu řízení zpracovat: „Z předmětného posudku se, dle soudu, nedá žádným 

způsobem zjistit, jak dospěl k závěru, neboť znalec v posudku odpovídá na něco, na co 

vlastně ani nebyl dotazován. Nebyl tázán na to, zda to je nebo není pornografie, ale jeho 

úkolem bylo posouzení pořadu z hlediska vážného narušení psychického a fyzického či 

mravního vývoje dětí a mladistvých. Pokud pak jde právě o odpovědi na tyto otázky, tedy 

ohledně možného vážného narušení psychického či mravního vývoje dětí a mladistvých, 

ani na to znalec neodpovídá, protože ohledně první otázky odpovídá na možné 

ohrožení.“145 

Dle názoru soudu je znalecký posudek v podstatě nepoužitelný, protože nedává 

odpovědi na to, na co byl znalec tázán a tam, kde jednoznačně odpověď dává, tedy 

ohledně toho, zda jde o pornografii, zase není nijak vyargumentován. Městský soud na 

základě těchto závěrů rozhodnutí Rady zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.  

Soud spatřil podstatnou vadu tohoto posudku v tom: „že ten sice velmi obsáhle 

popisuje dění předmětného pořadu (mediální obsah) a pak v podstatě bez jakékoliv 

předchozí argumentace nebo následného vyložení se objevují v posudku kategorická a 

jednoznačná tvrzení, že jde jednoznačně o téma pornografické. Z tohoto důvodu tedy soud 

dospěl k závěru, že žalobou napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné. S poukazem na 

shora uvedené důvody Městský soud v Praze zrušil napadené rozhodnutí pro jeho 

nepřezkoumatelnost z nedostatku důvodů.“146  

                                                           
145 Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 8 A 101/2015 – 5 ze dne 20. 8. 2015. 
146 Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 8 A 101/2015 – 5 ze dne 20. 8. 2015.  
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Rada shledala rozhodnutí Městského soudu č. j. 8 A 101/2015  jako rozporné a 

z tohoto důvodu podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. 

Nejvyšší správní soud v rozsudku dospěl k závěru, že Městský soud postupoval 

plně v souladu s právními předpisy a závěry Městského soudu v rozsudku č. j. 7 As 

250/2015 – 29 ze dne 10. 12. 2015 potvrdil. 

Rada v souladu se závěry soudu věc opětovně projednala a rozhodla, vzhledem 

k tomu, že subjekt zanikl a současně uplynula jednoletá subjektivní prekluzivní lhůta 

k uložení sankce, řízení zastavit. 

4.4.2. ACTIVE TV – neposkytnutí záznamu 

Pro úplnost uveďme, že i pro teleshoppingové vysílání jsou závazné obecné 

povinnosti provozovatelů vztahující se na vysílání jako celek. Jednou z takových 

povinností je povinnost dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání, podle níž 

je: „provozovatel vysílání povinen uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické 

kvalitě záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode 

dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě; provozovatel vysílání má vůči 

Radě právo na náhradu nutných nákladů spojených se zapůjčením záznamů pořadů a 

dalších částí vysílání.“147 

V roce 2013 Rada vyžádala od provozovatele teleshoppingového programu 

ACTIVE TV záznam kontinuálního úseku vysílání tohoto programu, aby mohla provést 

jeho kontrolní monitoring a vyhodnocení.  

Provozovatel záznam poskytl, Rada však konstatovala, že záznam nesplňuje 

podmínky o zachování barevnosti obrazu a rovněž je deformován ve své zvukové 

složce.148  

Jelikož provozovatel nenapravil tento stav v uložené lhůtě na základě upozornění 

na porušení zákona podle ustanovení § 59 zákona o vysílání, ani v rámci následujícího 

řízení pro porušení předmětného ustanovení, Rada rozhodla uložit provozovateli pokutu 

ve výši 100 000 Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání, kterého 

se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady zapůjčil záznam vysílání programu ACTIVE 

TV, který nebyl záznamem vysílání v odvysílané podobě a náležité technické kvalitě.  

                                                           
147 § 32 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání. 
148 Stanovisko Rady k náležité kvalitě záznamu je dostupné zde https://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-

ridime/pravni-stanoviska/Stanovisko_kvalita.pdf. 
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Proti rozhodnutí Rady byla podána správní žaloba k Městskému soudu, který 

napadené rozhodnutí rozsudkem č. j. 6 A 159/2014 ze dne 13. 11. 2014 zrušil 

s odůvodněním, že v průběhu řízení došlo k prekluzi. 

 

 

4.5. Teleshoppingové programy 

Již výše byl zmíněn specifických charakter televizních programů, které jsou 

licencované jako výhradně teleshoppingové. Tyto programy nemusejí dodržovat zákonné 

limity omezující objem reklamy ve vysílání, ale zároveň musejí dbát toho, aby v jejich 

vysílání nebyly jiné programové prvky, než právě jen teleshopping a reklama.  

Teleshoppingovým programem je například televizní program ŠLÁGR TV. Dle 

licenčních podmínek tohoto programu má být obsah programu zaměřen výhradně na 

teleshoppingové nabídky. Mělo by tomu tak být i v případě programové relace vysílané 

na tomto programu pod názvem „Zastavení s písničkou“, která je popsána v rámci této 

kapitoly a prezentuje porušení, které je v případě teleshoppingu raritním.  

Rada monitoringem zjistila, že dne 20. října 2013 v 15:00 hodin byl na programu 

ŠLÁGR TV odvysílán pořad „Zastavení s písničkou“, ve kterém vystupoval předseda a 

kandidát politického hnutí ANO 2011. Bylo mu umožněno představit své politické 

postoje, respektive se prezentovat jako kandidát ve volbách do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. 

Tato část vysílání zahrnovala po podstatnou dobu svého vysílacího času vstupy s 

rozhovorem moderátorů s hostem a s interakcí s publikem ve studiu, které nenaplňovaly 

charakteristiku teleshoppingu dle § 2 odst. 1 písm. r) zákona o vysílání, jelikož obsahově 

nesměřovaly k přímé nabídce zboží či služeb.  

4.5.1. Porušení licenčních podmínek 

Přibližme si nyní porušení týkající se nenaplňování licenčních podmínek. Rada na 

základě analýzy programového prvku „Zastavení s písničkou“ konstatovala, že nejde o 

teleshopping, nýbrž o zábavní diskusní pořad, jehož odvysíláním došlo k porušení 

licenčních podmínek, respektive základní programové specifikace programu ŠLÁGR TV, 

který má být programem výhradně reklamním a teleshoppingovým a který tedy nesmí 

obsahovat jiné programové prvky než reklamu a teleshopping.  

Rada rozhodla upozornit provozovatele na to, že odvysíláním pořadu „Zastavení 
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s písničkou“ dne 20. října 2013 od 15:00 hodin, resp. odvysíláním té části pořadu, která 

byla prezentována jako teleshopping „Písničky pro hosta“,149 ve kterém vystupoval 

reprezentant a kandidát politického hnutí ANO 2011, byly porušeny licenční podmínky. 

Pořad se odehrával ve studiu s diváky, kde na jevišti vedou moderátoři pořadu 

rozhovor s hostem, případně interagují s publikem ve studiu. Dotazy pro hosta směřují na 

jeho podnikatelské aktivity i na jeho politické aktivity, respektive na jeho politické názory 

a na názory na současnou společnost.  

Host na tyto otázky odpovídá, přičemž rozhovor je vždy po chvíli vystřídán 

zařazením písničkového klipu, který byl moderátory krátce dopředu anoncován a jehož 

obsahu se dotkl hovor ve studiu. Předem připravené klipy přibližně v polovině pořadu 

doplnila písnička, kterou zazpíval Karel Peterka ve studiu (resp. zvuková nahrávka byla 

puštěna z playbacku, a navíc K. Peterka zpíval ve studiu) a která se týkala podnikání 

přítomného hosta. Písniček bylo celkem devět a tvořily druhou z obou hlavních složek 

pořadu.  

Vždy při písničce (včetně té zpívané ve studiu) se v obraze objevily titulky a 

doplňkové grafické prvky, které vyjadřovaly teleshopping – přímou nabídku nahrávek 

písniček s uvedením ceny, telefonních čísel pro ČR a pro SR atd. Tyto části pořadu by 

byly samy o sobě v souladu se zákonem a licenčními podmínkami, neboť naplňují 

definiční znaky teleshoppingu (je zde především přítomna přímá nabídka zboží).  

Dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb. se pro účely tohoto 

zákona teleshoppingem rozumí přímá nabídka zboží, a to včetně nemovitého majetku, 

práv a závazků, nebo služeb, určená veřejnosti a zařazená do rozhlasového či televizního 

vysílání za úplatu nebo obdobnou protihodnotu.  

Co bylo shledáno jako problematické, jsou části pořadu, obsahující rozhovory 

moderátorů s hostem. Tyto vstupy byly vedle části se zařazenými písničkami 

rovnocennou částí předmětného pořadu, přičemž ta byla tvořena hlavně promluvami 

hosta, který měl přitom poměrně volný prostor pro své repliky, do kterých moderátoři 

moderátorsky nezasahovali. Volnými záchytnými body, od kterých se odvíjelo téma 

hovoru, byly texty písniček, takže nelze říct, že by host mluvil o věcech jen podle 

vlastního uvážení, ale v rámci volného prostoru pro své promluvy se na základě různých 

                                                           
149 Vzhledem k okolnosti, že se jedná o teleshoppingový program, je uvádění názvu pořadu ze strany 

provozovatele poměrně spekulativním jednáním. O zcela volném přístupu k označování pořadů tak svědčí 

fakt, že předmětné řízení se týkalo nejednoznačně specifikovaného úseku nazývaného „Zastavení 

s písničkou“ či „Písničky pro hosta“. 
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souvislostí dostával k prezentaci svých politických názorů na různé otázky.  

Moderátoři ani host v těchto vstupech a rozhovorech neodkazovali, nepopisovali, 

nehodnotili, nepředstavovali ani nevyzdvihovali kvality určitých služeb nebo zboží.  

Dle závěru Rady tak v těchto částech pořadu nebyly naplněny definiční znaky 

teleshoppingu. 

4.5.2. Porušení objektivity 

V pořadu „Zastavení s písničkou“ resp. „Písničky pro hosta“ byl hostem, jak již 

bylo uvedeno, předseda a kandidát politického hnutí ANO 2011 ve volbách do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR, kterému byl poskytnut výrazný prostor pro prezentaci 

politických postojů, plánů a idejí.   

Takováto možnost prezentace politického a potažmo volebního programu byla ze 

strany provozovatele vysílání poskytnuta pouze tomuto konkrétnímu politickému 

subjektu, čímž došlo ke značnému zvýhodňování tohoto politického subjektu v rámci 

vysílání. Provozovatel upřednostnil konkrétní politický subjekt, čímž neposkytnul 

divákům vyvážené informace. Diváci, tou dobou zejména potenciální voliči, si tak 

nemohli vytvářet vlastní názory v rámci rozhodování o podpoře nabízejících se 

politických soutěžitelů, neboť byli manipulováni ve prospěch právě hnutí ANO 2011. 

Tím došlo k porušení zákonné povinnosti, podle které poskytuje provozovatel vysílání 

objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názoru. 

Ustanovení § 31 odst. 2 zákona o vysílání150 se na rozdíl od § 31 odst. 3151 téhož 

zákona nevztahuje speciálně na zpravodajství a publicistiku, ale na vysílání provozovatele 

jako takové, respektive na pořady, které nejsou zpravodajského a publicistického 

charakteru.  

V předmětném pořadu byl hostu poskytnut značný prostor prezentovat politické 

postoje, respektive se prezentovat jako kandidát ve volbách, což lze doložit následujícími 

citacemi:  

                                                           
150 „Provozovatel vysílání je povinen 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.“ 
151 „Provozovatel vysílání je povinen 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.“ 
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„- moderátorka: „Založil jste politické hnutí?“  

- host: „Ano.“  

- moderátorka: „Chtěl byste být ministrem financí?“  

- host: „Pokud si to občané budou přát, tak asi ano.“ 

Dále je pak rozvedeno, jakým způsobem hodlá kandidát pokračovat ve svých 

slibech po volbách, například uvedl následující podobu volebního programu: 

„- moderátorka: „Jak to bude za vás? Myslíte si, že teď to bude jinak po těchto 

volbách?“  

– host: „No, tak ono se hned nezmění. Já nemám nějakej čarovnej (…) prútik (…), 

že to hned změním. (…) Dvacet tři let tady to šlo nějakým směrem a teďka je to skutečně 

ve veselým stavu a asi to potrvá déle, pokud tam přijdou ty lidi, který to skutečně budou 

chtít změnit.“  

- „…máme tady sociálne dávky, které se zneužívají, a lidi, který pracovali celý 

život, tak mají problém vůbec s tou výší důchodu a naše skvělá pravice teďka jim nabídla 

zvýšení o šedesát pět korun. V tomhle státě je dost peněz, musí je někdo vybrat a musí je 

použít správně a musí se přestat plýtvať a krásť, a potom, potom si myslím, že to může 

fungovať pro všechny, protože to není jenom o důchodech, to je, nejsou peníze na sport, 

na kulturu, a kdyby někdo pořádně vybral DPH, tak jsou tady desítky miliard korun. 

Kdyby nestavali nesmysly.“  

Host měl volný prostor pro své repliky, do kterých moderátoři moderátorsky 

nezasahovali. Volnými záchytnými body, od kterých se odvíjelo téma hovoru, byly texty 

písniček, takže nelze říct, že by host mluvil o věcech jen podle vlastního uvážení, ale v 

rámci volného prostoru pro své promluvy se na základě různých souvislostí dostával k 

prezentaci svých politických názorů na různé otázky, což nebylo nikterak korigováno ze 

strany provozovatele, respektive jeho zaměstnanců (moderátorů), ba právě naopak. 

Informace v podobě prezentace hnutí ANO a jeho politických cílů a záměrů a jeho 

politického programu nebyly ničím vyváženy, díky čemuž manipulovaly s diváky (v 

předvolebním období potencionálními voliči) při jejich svobodném vytváření si názorů 

na politickou scénu a soutěž politických subjektů (především na otázku koho volit). 

Rada v rámci své kompetence upozornila provozovatele programu ŠLÁGR TV na 

porušení § 31 odst. 2 zákona o vysílání, kterého se dopustil odvysíláním diskusního 

zábavného pořadu „Písničky pro hosta“ (Zastavení s písničkou) dne 20. října 2013 od 

15:00 hodin. 
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5. Závěr  

Teleshopping přímo oslovuje potenciálního zákazníka a vyzývá jej k okamžitému 

spotřebitelskému rozhodnutí a jednání, ať již je nabádán, aby bezprostředně uskutečnil 

koupi propagovaného produktu, nebo aby přistoupil ke konzumaci nabízené služby. 

Taková služba může mít rozmanité podoby. V současnosti v televizním vysílání převažují 

teleshoppingy nabízející účast v interaktivní soutěži prostřednictvím audiotexové služby 

s příslibem zajímavé finanční výhry, nebo teleshoppingy, které poskytují služby 

věšteckého a ezoterického charakteru rovněž prostřednictvím telefonického spojení za 

zvýšenou sazbu. 

Snaha zadavatelů teleshoppingu zajistit si odběratele svých produktů a služeb je 

v mnohých případech doprovázena jednáním, které je v rozporu s právními předpisy. 

Analýzou rozhodovací praxe Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která je 

regulátorem pro oblast televizního vysílání, bylo zjištěno, že k porušování právních 

předpisů dochází jak prostřednictvím tradičních teleshoppingových šotů nabízejících 

koupi zboží, tak i teleshoppingovými pořady s nabídkou soutěžních a ezoterických 

služeb, přičemž právě tato druhá skupina teleshoppingů v posledních letech významně 

dominuje počtem uložených sankcí.  

Nebezpečnost telefonických soutěží a ezoterických služeb spočívá zejména ve 

faktu, že tyto mediální obsahy mnozí diváci nechápou jako obchodní sdělení. 

Neuvědomují si charakter těchto pořadů jako čistě komerčních, sledujících cíl obohatit 

zadavatele na úkor volajících. Diváci často bohužel až nad účtem za provolané minuty 

zjišťují, jak naivně se zachovali, když se nechali zlákat k zavolání na linku se zvýšeným 

tarifem. Obracejí se pak na Radu a doufají, že jim jejich finanční prostředky budou 

navráceny. Taková představa je ovšem mylná, regulátor nemůže ověřovat kdo, jak dlouho 

a proč využil audiotexovou službu. Rada může proti zadavatelům podobných 

teleshoppingů zasahovat jen tehdy, pokud lze monitoringem a obsahovou analýzou 

daného teleshoppingového pořadu prokázat konkrétní porušení zákona. Nejčastějšími 

prokázanými proviněními bývají nekalosoutěžní praktiky, ale odhalována jsou i porušení 

povinnosti nezařazovat do vysílání obchodní sdělení, která podporují chování ohrožující 

zdraví či například povinnosti nezařazovat do vysílání reklamu, která je v rozporu 

s dobrými mravy.     

Z rozboru jednotlivých sankčních opatření a navazující judikatury vyplývá, že 
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regulace teleshoppingu je složitým komplexním úkolem, kdy je potřeba vycházet nejen z 

řádné metodické analytické práce, ale je nezbytná i náležitá právní erudice, jelikož do 

rozhodovacího procesu vstupuje řada faktorů souvisejících se skutečností, že za různé 

skutkové podstaty jsou odpovědné odlišné subjekty a příslušné právní úpravy uplatňují 

jiné sankční postupy.  

Neméně podstatným činitelem ovlivňujícím regulaci obchodních sdělení je 

judikatura, která vznikala v období posledních dvaceti let a která postupně poskytovala 

odpovědi na nově se vyskytnuvší nejasnosti a výkladové nesrovnalosti. 

V současné době je možné mít za to, že základní principy potřebné pro postih 

závadných mediálních obsahů spojených s šířením teleshoppingu byly nastaveny a 

zakotveny nejen ve správní praxi regulátora, ale i v povědomí šiřitelů a zadavatelů těchto 

komerčních komunikátů. Je však potřeba zdůraznit, že stávající pravidla pro regulaci 

teleshoppingu nejsou pro ochranu spotřebitele zcela ideální, stále zůstávají mezery, 

kterých zadavatelé na úkor spotřebitelů zneužívají.  

Mezery však budou nevyhnutelně vždy v každé regulaci, a to i po změnách, které 

do mediální legislativy přinese implementace nové směrnice Evropského Parlamentu a 

Rady (EU) 2018/1808. Efektivním nástrojem, který by ve společnosti měl doplňovat 

regulační opatření, je účinná mediální výchova, jenž by přispěla k tomu, aby občané byli 

informovanými, kritickými a emancipovanými příjemci mediálních komunikátů, kteří 

dokážou odhalovat a předcházet rizikům problematických mediálních obsahů. 
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Summary  

 

Media legislation recognizes four basic types of commercial communications - 

advertising, sponsoring, product placement and teleshopping. 

Teleshopping has several forms, the most common is the traditional direct supply 

of goods, but in the last few years the category of teleshopping programs has been 

significantly expanded on Czech TV screens, aiming to offer participation in the 

competition through audiotex services and programs that offer esoteric and oracle 

services also provided through telephone connection at an increased rate.  

These teleshopping is a frequent subject of viewers' complaints. The television 

broadcaster, the Council for Radio and TV Broadcasting, is intensively engaged in these 

teleshopping. It imposed a number of sanctions on them, which were subsequently subject 

to judicial review. The case law of the courts has become a significant support for further 

effective regulation of the area. 

It can be stated that the basic principles necessary for punishing defective media 

contents associated with the spread of teleshopping are currently effectively set and 

enshrined not only in the regulator's administrative practice, but also in the awareness of 

distributors and sponsors of these commercial communications. 

Teleshopping is based on the Broadcasting Act. The content part of teleshopping 

is then subject to the Advertising Regulation Act. 

Teleshopping can be divided into several categories, namely direct sales of 

services and goods, categories in the form of competition programs and finally esoteric 

programs, where the service is consumed by the call itself. 

By analyzing the Council's administrative activity, it was found that the content 

of these commercial communications is the occurrence of content that infringes those 

regulations (misleading the consumer). The analysis of individual sanction measures and 

related case law shows that the issue of regulation of teleshopping is a challenging issue, 

when not only proper methodological analytical work is needed, but also appropriate legal 

erudition. 

As an important element for the Council's activities in the area of regulation of 

advertising, there is case law that significantly interprets legal regulations. 

Teleshopping variability imposes the need for a very demanding procedure by the 
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Council. Not only must media analysis and subsequent subsumption of legislation be 

required, but sometimes there is also a need to defend the case for administrative actions, 

where it is necessary to expect the courts to misunderstand the problem of media content 
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Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech 
tituluje nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků): 
Téma teleshoppingu, potažmo teleshoppingových pořadů nebylo doposud zpracováno. Z tohoto důvodu 
je odkázáno na literaturu zaměřenou na regulaci obchodních sdělení a nekalosoutěžní praktiky 
z obecného pohledu.  
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• CHALOUPKOVÁ, Helena. Regulace reklamy: komentář. V Praze: C .H. Beck, 2009. 
Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 9788074001802. 
Publikace přináší vybrané komentované právní předpisy, které jsou pro reklamu v ČR zásadní. Kniha je 
koncipována jako pomůcka pro širší veřejnost i pro studenty vysokých škol oborů zaměřených na 
komunikační média. 

• ONDŘEJOVA, Dana, Filip R I G E L a Ondřej M O R A V E C . Reklamní právo. In 
M O R A V E C , Ondřej. Reklamní právo. Praha. Praha: Leges, 2018. s. 120-162, 43 s. Právní 
praxe. ISBN 978-80-7400-686-9. 
Publikace je zaměřena na přehled norem veřejného i soukromého práva, která má své ústavněprávní 
základy spočívající především ve svobodě 

• POUPEROVÁ, Olga. Institucionální aspekty regulace médií. Praha: Wolters Kluwer, 
2016. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-335-8. 

Kniha je rozdělena na dvě části. Tématem první části jsou nezávislé regulační orgány, konkrétně 
regulační orgány v sektoru vysílání. Autorka vysvětluje podstatu požadavku nezávislosti regulačního 
orgánu a rozebírá také důvody pochybností o souladnosti koncepce nezávislých regulačních orgánů s 
některými principy demokratického právního státu. Autorka se věnuje rovněž otázce, zda se tyto 
pochybnosti týkají také nezávislých správních úřadů, jež jsou provedením koncepce nezávislých 
regulačních orgánů v ČR, respektive zda se týkají také Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. 

• POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010. Student (Leges). ISBN 
9788087212486. 
Kniha vysvětluje právní podmínky vzniku oprávnění provozovat některá média (periodický tisk a 
rozhlasové a televizní vysílání) a meze přípustných obsahových omezení mediálních sdělení. Jsou v ní 
již zapracovány poslední legislativní změny, vycházející z rozdělení elektronických mediálních služeb na 
audiovizuální mediální služby lineární a nelineární. Problematika je nazírána především z pohledu 
správněprávního, na konkrétních příkladech jsou demonstrovány instituty obecného správního práva. 

• W I N T E R , Filip. Právo a reklama v praxi. Praha: Lindě, 2007. ISBN 8072016547. 
Reklama je svázána netušeným množstvím právních omezení. V této knize je nejen potřebný přehled 
právní úpravy, ale i množství příkladů a řešení z praxe. Včetně ohlédnutí do jeho historie či obecnější 
úvaha o omezených možnostech tradiční legislativy reklamu regulovat. Autor knihy se jako advokát 
tomuto oboru trvale věnuje. Kniha je určena zejména pro praktiky ze světa reklamy a médií, ale 
užitečný přehled poskytne i advokátům a právníkům podnikovým projevu a svobodě podnikání a která 
má také řadu východisek plynoucích z práva Evropské unie. 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magis terských a dok torských prací, 
které byly k tématu obhájeny na U K , př ípadně dalších oborově bl ízkých fakultách či vysokých školách 
za posledních pět let) 
Nejsou známy  
Datum / Podpis studenta/ky 

T U T O ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA:  
Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu: 



Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu: 

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá 
mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV U K vykonávám. 

Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce. 

TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO TERMÍNU 
UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO PROSTŘEDNICTVÍM 
PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI V Y Z V E D N O U T V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ 
KATEDRY A N E C H A T VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKŮ DIPLOMOVÉ PRÁCE. 

T E Z E N A IKSŽ S C H V A L U J E VEDOUCÍ PŘÍSLUŠNÉ K A T E D R Y . 

Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga 


