
Reakce na tiskovou zprávu Sdružení pro internetovou reklamu  
ze dne 15. 12. 2009 

 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) se znepokojením sleduje snahu Sdružení pro 
internetovou reklamu (SPIR) zpochybnit naše členství v EU. 
 
Jak jinak si lze ve svém důsledku vyložit aktivity tohoto sdružení, které vyvíjí v posledních 
dnech vůči nezávislému regulačnímu orgánu, kterým RRTV je. Důvodem jsou zřejmě obavy 
sdružení SPIR z možné kontroly reklamního obsahu internetu. Monitoring, který požaduje 
směrnice Komise ES a následně návrh zákona o Audiovizuálních mediálních službách 
(AVMS) však primárně nesměřuje do této oblasti a navíc není výmyslem RRTV, ale je 
důsledkem harmonizace evropských norem s naším právním prostředím.  
   
K útoku na RRTV použil SPIR jako zástupný argument žádost RRTV o tři miliony, která byla 
přednesena v Poslanecké sněmovně v rámci projednávání státního rozpočtu. SPIR se 
veřejnosti snaží vsugerovat, že jde o navýšení právě v souvislosti s monitoringem internetu.  
Zároveň pak nabízí „levnější“ řešení v podobě samoregulačního orgánu. V obou případech se 
však SPIR poněkud mýlí. Za prvé, ony tři miliony nebyly primárně určeny na monitoring 
internetu, ale o tuto částku byl snížen rozpočet RRTV na příští rok. Nešlo tedy o navýšení, ale 
o zachování stávající výše tak, aby mohla Rada plnit své základní poslání a funkce. 
V případě návrhu na využití samoregulačního orgánu je situace ještě jednodušší. Pokud má 
jakýkoli stát zajistit své fungování, musí primárně zajistit dodržování a vymahatelnost 
zákonů. A je to opět stát, kdo k tomuto účelu zřizuje příslušné instituce a neponechává tuto 
oblast na libovůli a samoregulaci svým občanům. Proto má policii jako státní orgán a ne 
občanské hlídky, proto má armádu a ne domobranu a proto má soudy a ne občanské tribunály.  
Každý počin v oblasti práva musí stát garantovat jak ve vztahu k vymahatelnosti tak možnosti 
přezkumu těchto kroků. A to žádný, byť sebelépe myšlený samoregulátor nemůže zajistit. 
Proto má stát Radu pro rozhlasové a televizní vysílání jako nezávislý správní orgán pro oblast 
mediálního práva.  
Pokud chce toto SPIR změnit, měl by začít změnou vnímání vymahatelnosti práva 
prostřednictvím státem ustavených orgánů a to cestou změny zákonů. Začít by ale měl 
v Evropském parlamentu, kde tato legislativa vzniká. Ať se nám to líbí či nikoli tyto právní 
normy jsou závazné i pro nás jako plnohodnotné členy EU. Vždyť pro vstup do EU byli jistě i 
zástupci SPIRu.  
Evropské orgány pak dodržování právě těchto mediálních norem bedlivě sledují, za jejich 
porušení hrozí vysoké finanční sankce.  I to by si měli zástupci SPIRu uvědomit, když mají na 
mysli blaho daňových poplatníků.  
V opačném případě se může skutečně jednat o zpochybnění našeho členství v EU.      
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