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Žádost o podání vysvětlení 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 
odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání BOOMtv, umístěné na 
internetové adrese www.boomtv.cz, společnost TOCCULIO s.r.o., IČ 27607941, se sídlem U Habrovky 
247/11, Praha 4, PSČ 140 00, o  
 

podání vysvětlení, 
 
zda v současné době stále umisťuje pořady na internetové stránky služby, či zda je veškerý aktuální 
obsah (vložený na stránky služby za posledních 12 kalendářních měsíců) tvořen pouze videomateriálem, 
který zde umisťují uživatelé služby. A dále, jaký typ kontroly, s ohledem na dodržování zákonných 
ustanovení, uplatňuje vůči zveřejněnému obsahu, jež na stránky umisťují uživatelé služby, resp. jakým 
způsobem realizuje svoji redakční odpovědnost. 
 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy. 
 
 
Odůvodnění: 
Rada v rámci svého pravidelného monitoringu provedla podrobný rozbor internetových stránek 
www.boomtv.cz. Obsah nalezených stránek byl posuzován z hlediska zákona č. 132/2010 Sb. 
 
Dle zákona č. 132/2010 Sb. se audiovizuální mediální službou na vyžádání rozumí služba informační 
společnosti, za kterou poskytovatel nese redakční odpovědnost, a jejímž cílem je poskytování pořadů 
veřejnosti, v čase zvoleném uživatelem, na základě katalogu pořadů (§ 2 odst. 1 písm. a)). Zároveň 
audiovizuální mediální službou na vyžádání není služba, která nemá převážně povahu hospodářské 
činnosti (§ 2 odst. 2 písm. a)). Poskytovatel služby pak musí být usazen v České republice (§ 3 odst. 1).  
 
Rozborem bylo zjištěno, že poskytovatel uživatelům nabízí možnost nahrát na webové stránky jejich 
vlastní video (záložka „nahraj video“). Tento aspekt byl již zaznamenán při předchozí analýze služby. 
Nebyl však vyhodnocen jako problematický, protože v rámci služby převažoval obsah, který zde 
umísťoval sám poskytovatel.  
 
Situace se ale patrně změnila, protože veškerý nový obsah je s největší pravděpodobností pouze 
uživatelský. Mnohé z kategorií neobsahují žádné aktuální pořady, a tam, kde se novější videa nalézají, se 
jedná o materiál nahraný uživateli označenými jako „host“, či občas případnou přezdívkou. Starší pořady, 
zejména pak ty, které jsou původní tvorbou poskytovatele, byly nahrány „redaktory“. V případě kategorie 
„Trailery“ jsou videa (trailery k filmům) nahrávána uživatelem s přezdívkou „falconfilm“. Služba tak může 
do určité míry být, a to bez případné kontroly poskytovatele, užívána např. i distribuční společností 
FALCON a.s. 
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Z těchto důvodů se Rada rozhodla požádat poskytovatele o podání vysvětlení, zda v současné době 
stále umisťuje pořady na internetové stránky služby, či zda je veškerý aktuální obsah (za posledních 12 
měsíců) tvořen pouze z videí, která zde umísťují uživatelé služby. A dále, jaký typ kontroly, s ohledem na 
zajištění dodržování zákonných ustanovení zákona č. 132/2010 Sb. a 40/1995 Sb., uplatňuje vůči 
zveřejněnému obsahu, jež na portál umísťují uživatelé.  
 
 
Poučení: 
Dle § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu 
až do výše 5 000 Kč, tomu, kdo bezdůvodně odepře podat vysvětlení. 
 

V Praze dne: 2.9.2014 Ivan Krejčí 

 předseda Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 
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