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ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POŘÁDKOVÉ POKUTY 
 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti dané ustanovením § 7 
odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 
40/1995 Sb.") a dle ustanovení § 7d zákona č. 40/1995 Sb. vydala dne 1. července 2014 toto rozhodnutí:  
 
Rada dle ustanovení § 7d zákona č. 40/1995 Sb. ukládá šiřiteli, společnosti TV CZ s.r.o., IČ 242 67 309, 
sídlem Praha 1 - Staré Město, Kaprova 42/14, PSČ 110 00,  
 

pořádkovou pokutu ve výši 5 000 Kč, 
 
neboť nesplnil povinnost podle ustanovení § 7a odst. 4 zákona č. 40/1995 sb. a nesdělil na výzvu orgánu 
dozoru pro účely správního řízení bez zbytečného odkladu údaje o objednateli/zadavateli reklamy, resp. 
teleshoppingu Cenokat odvysílaného ve dnech 2. a 7. ledna 2014 vždy od 09:00 do 18:00 hodin na 
programu ACTIVE TV.  
 
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 201400106. 
 
Odůvodnění: 

Společnost TV CZ s.r.o. je provozovatelem televizního vysílání programu ACTIVE TV. Program je vysílán 
jednak prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T (na základě rozhodnutí Rady o udělení 
licence ze dne 9. dubna 2013, sp.zn. 2012/800/FIA/TV) a rovněž prostřednictvím družice (na základě 
rozhodnutí Rady o udělení licence ze dne 20. srpna 2013, sp.zn. 2013/539/FIA/TV). 

Rada na svém 4. zasedání konaném dne 18. února 2014 projednala komplexní obsahovou a právní 
analýzu pořadu Cenokat odvysílaného ve dnech 2. a 7. ledna 2014, vždy od 09:00 do 18:00 hodin na 
programu ACTIVE TV. 

Program ACTIVE TV je dle platných licenčních podmínek výhradně reklamní a teleshoppingovou televizí 
a Rada tedy vychází z toho, že pořad Cenokat je teleshoppingem. 

 
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. 
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Dle ustanovení § 7a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb. se povinnosti podle odstavců 1 až 4 ustanovení § 7a 
vztahují i na zpracovatele, zadavatele a šiřitele teleshoppingu. 
 
V souladu s ustanovením § 7a odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb. vyzvala Rada provozovatele, TV CZ 
s.r.o., IČ 242 67 309, sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, ke sdělení ve lhůtě 15 dnů ode dne 
doručení výzvy údaje o osobě, která objednala, respektive zadala šíření teleshoppingového 
pořadu Cenokat, odvysílaného ve dnech 2. a 7. ledna 2014, vždy od 09:00 do 18:00 hodin 
 
Výzva ke sdělení objednatele byla provozovateli doručena fikcí dne 10. března 2014. Lhůta pro sdělení 
osoby objednatele předmětného teleshoppingu uplynula dne 25. března 2014. Provozovatel ani později 
na danou výzvu nikterak nereagoval. 
 
Provozovatel, resp. šiřitel byl na oprávnění Rady uložit pořádkovou pokutu při nesplnění shora uvedené 
povinnosti ve výzvě ke sdělení objednatele/zadavatele výslovně upozorněn. 
 
Vzhledem ke shora uvedenému tedy Rada na svém 8. zasedání konaném dne 15. dubna 2014 
rozhodla uložit šiřiteli, společnosti TV CZ s.r.o., IČ 242 67 309, sídlem Praha 1 - Staré Město, 
Kaprova 42/14, PSČ 110 00, pořádkovou pokutu ve výši 5 000 Kč, neboť nesplnil povinnost na 
výzvu orgánu dozoru pro účely správního řízení sdělit bez zbytečného odkladu údaje o 
objednateli/zadavateli reklamy, resp. teleshoppingu Cenokat odvysílaného ve dnech 2. a 7. ledna 
2014 vždy od 09:00 do 18:00 hodin na programu ACTIVE TV.  
 
Zároveň Rada opětovně vyzvala provozovatele ke sdělení objednatele, resp. zadavatele předmětného 
teleshoppingu. 
 
Rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty bylo provozovateli doručeno dne 4. května 2014. Opětovná 
výzva ke sdělení objednatele byla provozovateli doručena rovněž dne 4. května 2014. 
 
Provozovatel však na výzvu Rady stále nereaguje. 
 
Podle ustanovení § 7d zákona č. 40/1995 Sb. může Rada jako orgán dozoru uložit pořádkovou pokutu do 
50 000 Kč šiřiteli, který nesplní povinnost na výzvu orgánu dozoru pro účely správního řízení podle tohoto 
zákona sdělit bez zbytečného odkladu údaje o objednateli/zadavateli reklamy a další materiály a 
informace vztahující se k této reklamě. Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně, přičemž souhrn 
uložených pokut nesmí převyšovat částku 200 000 Kč. 
 
Vzhledem k uvedenému tedy Rada na svém 13. zasedání konaném dne 1. července 2014 rozhodla 
uložit šiřiteli, společnosti TV CZ s.r.o., IČ 242 67 309, sídlem Praha 1 - Staré Město, Kaprova 42/14, 
PSČ 110 00, pořádkovou pokutu ve výši 5 000 Kč, neboť nesplnil povinnost na výzvu orgánu 
dozoru pro účely správního řízení sdělit bez zbytečného odkladu údaje o objednateli/zadavateli 
reklamy, resp. teleshoppingu Cenokat odvysílaného ve dnech 2. a 7. ledna 2014 vždy od 09:00 do 
18:00 hodin na programu ACTIVE TV. 
 
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. 
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V Praze dne: 1.7.2014 Ivan Krejčí 

 předseda Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 
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