
 

TipTV broadcast s.r.o. 
Podedvorská 1493/0 
19800 Praha 
 

 
Sp. zn./Ident.: 0729(2013) 
Č.j.: LOJ/1557/2014 
Zasedání Rady č. 9 - 2014 / poř.č.: 53 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 
Sb.") a v souladu s ustanovením § 7a odst. 4 a § 7a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci 
reklamy vydala toto  
 

r o z h o d n u t í : 
 
Rada ukládá podle § 7d odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. společnosti TipTV broadcast 
s.r.o., IČ 24187950, se sídlem Václavské náměstí 802/56, Praha 11000; pořádkovou pokutu ve 
výši 5 000,- Kč, neboť bez řádného odůvodnění nesdělila na výzvu Rady č.j. LOJ/856/2014 
sp.zn.: 0729(2013), doručenou dne 21.3.2014, objednavatele teleshoppingu/reklamy Vědmy 
radí vysílaného dne 19. 5. 2013 od 22.00 hodin na programu TIP TV pro účely zahájení 
správního řízení.  
 
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-
19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 20130729. 
 
 
Odůvodnění: 
 

Provozovatel TipTV broadcast s. r. o. provozuje program TIP TV na základě licence sp.zn.: 
2013/248/sve/KAR č.j. sve/1881/2013 ze dne 23. 4. 2013. 

Provozovatel vysílal na svém programu TIP TV dne 19. 5. 2013 od 22:00 hodin teleshoppingový 
blok s přímou nabídkou služeb z oblasti ezoteriky, v němž jsou diváci vyzýváni k tomu, aby 
zavolali moderátorce-vědmě na uvedené telefonní číslo. 
 
Dle ustanovení § 7a odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb. je šiřitel reklamy povinen na výzvu orgánů 
dozoru pro účely správního řízení podle tohoto zákona sdělit bez zbytečného odkladu údaje o 
osobě, která u něj šíření reklamy objednala. 
 
Rada provozovatele vyzvala, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této výzvy sdělil údaje o 
osobě, která zadala šíření teleshoppingového pořadu Vědmy radí, odvysílaného dne 19. 5. 
2013 od 22:00 hodin na programu TIP TV. 
 
Podle ustanovení § 7d odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb.  
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„Orgán dozoru může uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč za neposkytnutí potřebné 
součinnosti šiřiteli, který nesplní povinnost podle § 7a odst. 4.“ 
 
Přičemž dle ustanovení § 7d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb. Lze pořádkovou pokutu podle 
odstavce 1 uložit i opakovaně; souhrn uložených pokut nesmí převyšovat částku 200 000 Kč. 
 
 
Lhůta ke sdělení informace marně uplynula dne 1. října 2013 
 
Rada se věcí zabývala na svém 20. zasedání konaném ve dnech 5. a 6. listopadu 2013 a 
rozhodla se s ohledem na výše uvedené uložit společnosti TipTV broadcast s.r.o., IČ 24187950, 
se sídlem Václavské náměstí 802/56, Praha 11000; pořádkovou pokutu ve výši 3 000,- Kč, 
neboť bez řádného odůvodnění nesdělila na výzvu Rady č.j. LOJ/3758/2013 sp.zn.: 
0729(2013), doručenou dne 16. 9. 2013, objednavatele teleshoppingu/reklamy Vědmy radí 
vysílaného dne 19. 5. 2013 od 22.00 hodin na programu TIP TV pro účely zahájení správního 
řízení.  
 
Správní rozhodnutí č.j.: LOJ/4881/2013 bylo provozovateli doručeno fikcí dne 12.12.2013. 
 
Dne 21. 3. 2014 byla provozovateli doručena fikcí opětovná žádost č.j.: LOJ/856/2014 o sdělení 
zadavatele. Lhůta k sdělení zadavatele uplynula dne 7. dubna 2014. 
 
Protože provozovatel opět nikterak na předmětnou žádost nereagoval, zabývala se Rada věcí 
na svém 9. zasedání konaném  ve dnech 29. a 30. dubna 2014 a dospěla k závěru, že je 
nezbytné uložit pořádkovou pokutu ve výši 5 000 ,- Kč, neboť bez řádného odůvodnění nesdělil 
na výzvu Rady č.j. LOJ/856/2014 sp.zn.: 0729(2013), doručenou dne 21.3.2014, objednavatele 
teleshoppingu/reklamy Vědmy radí vysílaného dne 19. 5. 2013 od 22.00 hodin na programu TIP 
TV pro účely zahájení správního řízení. 
 
 
Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., 
soudního řádu správního, podat žalobu k Městskému soudu v Praze, a to ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne doručení rozhodnutí. 
 
 

V Praze dne: 29.4.2014 Ivan Krejčí 

 předseda Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 
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