
  
1) Žádám o sdělení zda jsou některé ze subjeků níže vyjmenovaných byly v letech 2010 až 2012 
vedeny v evidenci poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a pokud ano, 
tak žádám o  sdělení dne zahájení a ukončení (popř. přerušení) skutečného poskytování 
audiovizuální mediální služby na vyžádání v souladu s § 5 odst. 1 písm. e), odst. 4 zákona č. 
132/2010 Sb. 
  
a) BONTOFILM, a.s., se sídlem Na poříčí 104/26, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 26737493;  
 
ANO / zápis do Evidence 22. 3. 2011, den zahájení poskytování dle žádosti 1. 4. 2011, oznámení 
o ukončení poskytování služby na základě výzvy k podání vysvětlení  -  Rada bere na vědomí 
ukončení poskytování služby – výpis ze dne 17. dubna 2012, výmaz ze dne 23. 4. 2013 
  
b) BLUE SKY FILM DISTRIBUTION a.s., se sídlem Lázeňská 285/11, 118 00 Praha 1, 
IČ: 27401413;  
  
Nezapsáno.  
 
c) Cinema City Czech s.r.o., se sídlem Arkalycká 591/3, 149 00 Praha 4 - Háje, IČ 26449242,  
 
Nezapsáno.  
 
  
d) FILM EUROPE, s.r.o., se sídlem V Jámě 699/1, 110 00, Praha 1, Nové Město, IČ 28922921;  
 
Nezapsáno.  
 
e) HOLLYWOOD C.E. s.r.o., se sídlem Jizerská 1881, 251 01 Říčany; IČ 43872646,  

 NE / zapsáno až od roku 2014 – zápis do Evidence 1. 4. 2014, den zahájení poskytování dle 
žádosti 13. 3. 2014, oznámení o ukončení poskytování služby na základě výzvy k podání 
vysvětlení  -  Rada bere na vědomí ukončení poskytování služby – výpis ze dne 6. 10. 2015, 
výmaz ze dne 20. 9. 2016. 

f) INTERSONIC spol. s r. o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 13, 690 02 Břeclav, Slovensko, IČ 
26967910;  
 Nezapsáno.  
 
g) AQS, a.s., se sídlem Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2, IČ 25655922; 
 Nezapsáno.  
 
h) MAGIC BOX, a.s., se sídlem Praha 2, Kunětická č- 2354/2. IČ: 26155273 
 Nezapsáno.  
 
 
 
 



2) Dále žádám o rozhodnutí, popř. jinou formu listiny, ze které bude zřejmé podrobnosti, z 
jakého důvodu nebyl BONTONFILM a.s. zapsán mezi poskytovatele, jak vyplývá z níže 
uvedené tiskové zprávy: 
  
Tisková zpráva z 24. zasedání, konaného dne 21. 12. 2010 

„Rada nezapsala BONTONFILM a. s. / Cinema.cz jako poskytovatele audiovizuálních 

mediálních služeb na vyžádání“ 

3) Žádám o poskytnutí anonymizovaného dokumentu „Vysvětlení“ ze strany BONTONFILM 

a.s., IČ: 267 37 493, z jakého důvodu nebyla Rada informována o ukončení poskytování 

audiovizuální mediální služby na vyžádání cinema.cz, a kdy došlo ke skutečnému ukončení 

dané služby, přičemž o těchto informacích se zmiňuje RRTV v následujících dokumentech: 

  
Zápis z 5. zasedání, konaného dne 28. 2. 2012 

28. 2012/154/dol/BON: BONTONFILM a.s.; Poskytování služby - 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, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

žádá společnost BONTONFILM, a.s., se sídlem Praha 5, Nádražní 344/23, PSČ 151 34, IČ: 267 

37 493 o podání vysvětlení z jakého důvodu nebyla Rada informována o ukončení poskytování 

audiovizuální mediální služby na vyžádání cinema.cz, a to ve lhůtě 30 dnů 

Zápis z 8. zasedání, konaného dne 17. 4. 2012  
Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele BONTONFILM, a. s., IČ: 267 37 493, 

se sídlem Praha 5, Nádražní 344/23, PSČ: 151 34, ve věci neoznámení ukončení poskytování 

audiovizuální mediální služby na vyžádání Cinema.cz.  

Tisková zpráva z 8. zasedání, konaného ve dne 23. 4. 2013  

„Rada provedla výmaz poskytovatele BONTONFILM a.s./cinema.cz z Evidence poskytovatelů 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.“ 

 
4) Žádám o poskytnutí Katalogu pořadů sestaveného poskytovatelem audiovizuální 

mediální služby na vyžádání BONTONFILM a.s. (Cinema.cz) ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 

písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách, za roky 2011 a 

2012.   

Uvedené nelze považovat za informaci, kterou disponuje Rada. Katalog pořadů byl částí 
poskytované služby a sestával z nabídky pořadů v internetovém rozhraní, který se 
pravděpodobně dle obvyklostí průběžně měnil. 
 
 
 
 
 

http://cinema.cz/
http://cinema.cz/
http://cinema.cz/


K bodům 2 a 3) blíže dokumenty: 

 Č. j.: DOL/79/2011 – nezapsání  

 Č.j.: DOL/1031/2012 - Žádost o podání vysvětlení 

 Materiál do Rady - Zasedání Rady 8 / poř. č.: 35 – kompletní přehled  
 
 
 
 
 
 



 

BONTONFILM a.s. 
IČ: 61858722 
Nádražní 23/344 
151 34 Praha 5 
Česká republika 

 
Sp. zn./Ident.: 2010/1199/dol/BFI 
Naše zn.: DOL/79/2011 
Zasedání Rady č. 24 - 2010 / poř.č.: 33 

 

Sdělení o neprovedení zápisu do Evidence poskytovatelů audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání 

 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením 
§ 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na 
vyžádání, a podle ustanovení § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na 
základě písemné žádosti společnosti BONTONFILM, a.s., ze dne 18. října 2010, toto 
  

s d ě l e n í :  
 
Společnost BONTONFILM a.s., IČ: 267 37 493, se sídlem Praha 5, Nádražní 344/23, PSČ 151 34, 
nebyla Radou dne 21. prosince 2010 zapsána do Evidence poskytovatelů audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Společnost BONTONFILM a.s., požádala dopisem ze dne 18. října 2010 č. j. 8846 (doručeným dne 
20. října 2010) a doplněním žádosti ze dne 12. listopadu 2010, č. j. 9535 a ze dne 30. listopadu 2010, 
č. j. 9930 o zápis do Evidence poskytovatelů audiovizuální mediální služby na vyžádání. 
 
Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., audiovizuální mediální službou na 
vyžádání se 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 (dále jen „katalog pořadů“). 
 
Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., redakční odpovědností se rozumí 
výkon rozhodujícího vlivu na výběr pořadů a jejich uspořádání v katalogu pořadů. 
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Redakční odpovědnost je jedním z definičních znaků audiovizuální mediální služby na vyžádání;  
charakterizují ji dvě základní činnosti: výběr pořadů a uspořádání nabídky pořadů do katalogů pořadů. 
 
Systematizace jednotlivých katalogů je činností srovnatelnou s redakční přípravou televizního 
programu. Zařazování pořadů do katalogů podle žánrů splňuje znak redakční odpovědnosti, zatímco 
pouhý vyhledavač nikoliv. 
 
Definiční znak poskytování jednoznačně splňují v případě nabídek služeb na vyžádání ty subjekty, 
které zařazují pořady do kategorií podle obsahových kriterií. V dalším je třeba při posuzování služeb 
přistupovat jednotlivě. 
 
V daném případě služba Cinema.cz poskytovaná subjektem BONTONFILM a.s.  
(http://www.cinema.cz) výše uvedené definiční znaky katalogu pořadů nesplňuje, neboť pořady 
umístěné v rámci poskytované služby nejsou nijak seřazeny do kategorií podle obsahových 
kritérií [srov. výkladové stanovisko podle § 5 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb., vydané na 15. 
zasedání Rady dne 3. srpna 2010]. 
 
Na základě této skutečnosti subjekt nebyl zapsán do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání vedeného Radou.  
 

V Praze dne: 21.12.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 

 předsedkyně Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 
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 Zasedání Rady 8 / poř.č.: 35 
Spis.zn.: 2012/290/dol/BON Dne: 17. - 18. dubna 2012 
zpracoval: Doležal Zdeněk 

Věc: 
BONTONFILM a.s.; Ukončení poskytování AVMSnV 

Termín pro (vypravení) rozhodnutí Rady:  

Návrh na usnesení Rady: 
Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání 
Cinema.cz, poskytované společností BONTONFILM, a. s., IČ: 267 37 493, se sídlem Praha 
5, Nádražní 344/23, PSČ: 151 34 

a 

Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele BONTONFILM, a. s., IČ: 267 37 
493, se sídlem Praha 5, Nádražní 344/23, PSČ: 151 34, ve věci neoznámení ukončení 
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání Cinema.cz 

Usnesení Rady: 
Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání 
Cinema.cz, poskytované společností BONTONFILM, a. s., IČ: 267 37 493, se sídlem Praha 
5, Nádražní 344/23, PSČ: 151 34 

11-0-0 

a 

Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele BONTONFILM, a. s., IČ: 267 37 
493, se sídlem Praha 5, Nádražní 344/23, PSČ: 151 34, ve věci neoznámení ukončení 
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání Cinema.cz 

11-0-0 

Přílohy: 
Dokument (text materiálu, 4.4.2012, ); Dokument (ostatní, 5.4.2012, Žádost o podání 
vysvětlení); Pošta (příchozí, 4.4.2012, Bontonfilm a. s., 3713/2012/P, oznámení - o ukončení 
audiovizuální mediální služby na vyžádání ); Pošta (příchozí, 4.4.2012, Bontonfilm a. s., 
3712/2012/P, odpověď/vyjádření - Poskytování služby - podání vysvětlení);  

Lustrum: 
Usnesení Rady ze zasedání č. 5/bod 28: 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, v platném znění, a na základě ustanovení 
§ 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost BONTONFILM, a.s., se sídlem 
Praha 5, Nádražní 344/23, PSČ 151 34, IČ: 267 37 493 o podání vysvětlení z jakého důvodu 
nebyla Rada informována o ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání 
cinema.cz, a to ve lhůtě 30 dnů  
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Provozovatel: BONTONFILM, a. s. 

Název služby: 

 

Typ služby: 

 

Cinema.cz / www.cinema.cz 

 

Audiovizuální mediální služba na vyžádání 

 

 
Dne 28. února 2011 byla Radě doručena žádost společnosti BONTONFILM, a. s., o zápis služby 
Cinema.cz do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání č.j. 2002. Rada 
na svém 5. zasedání žádosti vyhověla a uvedenou služba zapsala do Evidence, o čemž vydala 
poskytovateli této služby potvrzení č.j. DOL/1070/2011, sp.zn. 2011/188/dol/BON. 
 
V rámci pravidelného monitoringu bylo zjištěno, že stránky služby obsahují pouze informaci (viz dále), 
ze které je zřejmé, že došlo k ukončení poskytování služby. Na základě tohoto Rada vyzvala dopisem 
ze dne 28. února 2012 č. j. DOL/1031/2012 (viz příloha) poskytovatele k podání vysvětlení z jakého 
důvodu doposud Radě neoznámil ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání, 
poskytované na adrese www.cinema.cz. 
 
Dopisem ze dne 27. března 2011, doručeným dne 2. dubna 2012, pod č.j. 3712 podává poskytovatel 
vysvětlení a dopisem ze dne 29. března 2011, doručeným dne 2. dubna 2012, pod č.j. 3713, 
oznamuje poskytovatel ukončení poskytování služby bez uvedení přesného data. 
 
Podle ustanovení § 5 odst. 4 zákona č. 132/2010 Sb., poskytovatel audiovizuálních mediálních služeb 
na vyžádání je povinen Radě písemně oznámit změnu evidovaných údajů, přerušení nebo ukončení 
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně 
evidovaných údajů nebo k přerušení nebo ukončení poskytování této služby došlo. Rada zapíše tuto 
skutečnost do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání do 30 dnů ode 
dne doručení oznámení podle věty první nebo ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozví jinak. 
 
 
Závěr: 
 
Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání Cinema.cz, 
poskytované společností BONTONFILM, a. s., IČ: 267 37 493, se sídlem Praha 5, Nádražní 344/23, 
PSČ: 151 34. 
 
a 
 
Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele BONTONFILM, a. s., IČ: 267 37 493, se 
sídlem Praha 5, Nádražní 344/23, PSČ: 151 34, ve věci neoznámení ukončení poskytování 
audiovizuální mediální služby na vyžádání Cinema.cz. 
 
 
Zpracoval: Zdeněk Doležal 
 
 
 

stránka č. 2



Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova 44/6 

120 00, Praha 2 

Oznámení o ukončení audiovizuální mediální služby na vyžádání www.cinema.cz 

Společnost Bontonfilm tímto oznamuje, že ukončila činnost své AVMSnV www.cinema.cz. Zároveň 

s ukončením služby byly odstraněny veškeré odkazy na ni z webů www.bontonfilm.cz a 

www.film4u.cz. B O N T O N F I L M a.s. 
Nádražní 344/23,151 34 Praha 5 

V Praze dne: 29.3.2012 

ÚRAD RADY
 3 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

gSÍ
L

° - 2 - 0 4 - 2 0 1 2 

Počet listů: Á.,. 
Číslo jednací: fk^r.-flÁ 
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BONTONFILM a.s. 
IČ: 61858722 
Nádražní 23/344 
151 34 Praha 5 
Česká republika 

 
Sp. zn./Ident.: 2012/154/dol/BON 
Č.j.: DOL/1031/2012 
Zasedání Rady č. 5 - 2012 / poř.č.: 28 

 

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, v platném 
znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost 
BONTONFILM, a. s., se sídlem Praha 5, Nádražní 344/23, PSČ 151 34, IČ 267 37 493, o  
 

podání vysvětlení, 
 
z jakého důvodu doposud Radě neoznámil ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na 
vyžádání (dále jen „AVMSnV“), poskytované na adrese www.cinema.cz. 
 
Odůvodnění: 
Společnost BONTONFILM a.s. požádala dopisem ze dne 18. října 2010 č. j. 8846 (doručeným dne 20. 
října 2010) o zápis audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na třech adresách a to na 
www.cinema.cz, www.film4u.cz a www.bontonfilm.cz. V případě první adresy docházelo 
k přesměrování na adresu www.ecinema.cz (poskytovatel je odlišný od žadatele), avšak každá 
z uvedených adres měla jiný obsah. Žadatel byl tedy Radou vyzván, aby doplnil žádost o přesné 
určení internetové adresy služby, případně specifikoval, které všechny služby (internetové adresy) 
žádá zapsat do Evidence.  

Dopisem ze dne 12. listopadu 2010, č.j. 9535 žadatel Radu informoval, že služba bude provozována 
na internetové adrese www.cinema.cz (s paralelními odkazy na adresách www.bontonfilm.cz a 
www.film4u.cz). Společnost BONTONFILM je vlastníkem domény www.cinema.cz. kterou ale v 
současné době nevyužívá. Dále uvedl, že návštěvník této stránky je automaticky přesměrován na 
adresu www.ecinema.cz, kterou ale neprovozuje společnost BONTONFILM a jejíž majitel má v 
současné době právo toto přesměrování uskutečňovat. Smluvní vztah však dovoluje zrušit 
přesměrování v libovolný okamžik. Avšak ke specifikaci adresy pro přístup opět nedošlo. Rada 
žadatele opakovaně vyzvala k přesnému určení internetové adresy služby, případně specifikaci, které 
všechny služby (internetové adresy) žádá zapsat do Evidence, a to opět ve lhůtě 30 dnů.  
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova 44/6 
120 00, Praha 2 

Společnost Bontonfilm byla dopisem zaslaným dne 8.3.2012 požádána o vysvětlení, proč Radě pro 

rozhlasové a televizní vysílání neoznámila ukončení provozu audiovizuální mediální služby na 

vyžádání na webové stránce www.cinema.cz. 

VYSVĚTLENÍ 

Jako manažer internetového prodeje jsem byl pověřen zajistit většinu úkonů souvisejících 

s ukončením AVMSnV www.cinema.cz. Měl jsem za to, že ukončení je úplné až v okamžiku 

vypovězení smluv týkajících se provozu služby a vypořádání finančních závazků ke svým klientům. 

Poté jsem chtěl oznámit ukončení služby Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Pokud tato úvaha 

nebyla správná, přijměte prosím moji omluvu. 

V Praze dne: 27.3.2012
 

URAĎ RADY
 3 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

Š Í
L 0

 -2 -04- 2012 

Počet listů: d. 

Číslo jednací: S.ÍĚía/. 
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