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ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POŘÁDKOVÉ POKUTY 
 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 
odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních a mediálních službách na vyžádání a o změně dalších 
zákonů (dále jen „zákon č. 132/2010 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 8. ledna 2015 toto 
rozhodnutí: 
 
Rada podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. ukládá společnosti TOCCULIO s.r.o., IČ 
27607941, se sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4, PSČ 140 00,  
 

pořádkovou pokutu ve výši 5 000,- Kč, 
 

neboť bezdůvodně odepřela podat vysvětlení k dotazu Rady, 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 a dále, 
na základě jakých smluvních ujednání spolupracuje se společností CoopTV, telekomunikační družstvo, a 
to v souvislosti s provázaností projektů audiovizuální mediální služby na vyžádání BOOMtv a programu 
Harmonie 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 2014778. 
 
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 
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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. 
 
Vzhledem k výše uvedenému se Rada rozhodla požádat společnost TOCCULIO s.r.o., 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. 
 
Dále bylo rozborem zjištěno, že kontaktní údaje nacházející se pod záložkou „BOOMtv/kontakty“ na 
webové adrese http://www.boomtv.cz/boomtv/kontakty se shodují s kontakty na webové adrese 
http://www.harmonietv.eu/kontakty, jež zveřejňuje společnost CoopTV, telekomunikační družstvo, jež je 
provozovatelem televizního vysílání, konkrétně programu Harmonie TV. BOOMtv i Harmonie TV 
disponují shodnou korespondenční adresou a telefonním číslem. 
 
Na webových stránkách Harmonie TV je explicitně uvedeno, že BOOMtv patří mezi její „partnery“. 
Povaha tohoto partnerství však není rozvedena. Naopak na portálu BOOMtv obdobnou deklaraci 
nenacházíme, ale např. v rámci zveřejňovaných „novinek“ se můžeme dočíst, že: „Naše sesterská 
Harmonie TV od května vysílá se zcela novou grafikou. Přibyly i nové pořady a s nimi známé tváře.“ Na 
stránkách je také umístěn reklamní banner propagující program Harmonie TV. Výraz „sesterská“ však 
vypovídá o užším propojení než o pouhé spolupráci projektů, jak je možné dovozovat z termínu „partneři“. 
Ostatně totožné kontaktní údaje (především telefonní číslo) spíše vytváří dojem, jako by se jednalo o 
projekt jediný. Před začátkem některých pořadů na portálu BOOMtv je pak vysíláno společné selfpromo 
BOOMtv a Harmonie TV slibující „nové pořady“, „známé tváře“, „více zábavy“ atd., a to vše za 
opakujícího se odkazování na internetové stránky jak BOOMtv, tak Harmonie TV. Především, na 
internetových stránkách Harmonie TV jsou inzerovány některé pořady, které se názvem shodují s pořady 
umístěnými na BOOMtv, a to: Cesta proměny, Lifestyle a Tattoo live. Kategorie Lifestyle pak obsahuje 
uživatelům dostupná videa – epizody tohoto pořadu, jež lze online přehrát přímo na webových stránkách 
programu. Poslední epizoda s názvem „Karel Gott je kmotrem“ byla na web Harmonie TV vložena 28. 1. 
2014. Nejstarší vložené video, „Hrubešová s Pyldou v zádech“, je pak z 8. 5. 2013. Pořad Lifestyle je na 
BOOMtv (poslední redaktorem vložené video 21. 12. 2011) charakterizován následovně: „V pořadu 
Lifestyle vám moderátoři BOOM tv osvětlí kalné vody českého showbussinesu. Online…“, přičemž na 
stránkách Harmonie TV je popisován prakticky shodně: „V pořadu Lifestyle vám moderátoři osvětlí kalné 
vody českého showbussinesu. Online video vám přiblíží večírek nebo party, na které vás pořadatelé 
zapomněli pozvat.“ Dá se tedy předpokládat, že pořad Lifestyle pokračuje, ovšem prostřednictvím 
programu Harmonie TV. V epizodě „Karel Gott je kmotrem“ (reportáž z PR akce společnosti Automyčka 
Express) lze moderátorku identifikovat jakožto moderátorku Harmonie TV (představení se na konci 
pořadu, mikrofon s logem Harmonie TV), z čehož lze dovozovat, že je tento pořad nyní původní tvorbou 
společnosti CoopTV, telekomunikační družstvo. Je zde tedy také možná varianta, že se služba částečně 
přenesla z domény AVMSnV BOOMtv na internetové stránky programu Harmonie TV. 
 
Rozborem bylo dále zjištěno, že internetové stránky Harmonie TV, http://www.harmonietv.eu/, obsahují v 
sekci „Pořady“ větší množství videí (pořadů), jež jsou online dostupné uživatelům, a jsou tříděny do 
jednotlivých kategorií (katalog). Mohlo by zde tak dojít k naplnění kritérií AVMSnV, přičemž ovšem 
společnost CoopTV, telekomunikační družstvo není jakožto poskytovatel audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání Radou evidována. 
 
Proto Rada provedla analýzu internetových stránek www.harmonietv.eu s cílem zjistit, zda se o 
audiovizuální mediální službu na vyžádání skutečně jedná. Z této analýzy následně vyplynulo, že služba 
umístěná na zmíněné adrese splňuje všechny definiční znaky AVMSnV. 
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Vzhledem k výše uvedenému se Rada rozhodla požádat společnost TOCCULIO s.r.o., o podání 
vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání spolupracuje se společností CoopTV, 
telekomunikační družstvo, a to v souvislosti s provázaností projektů audiovizuální mediální 
služby na vyžádání BOOMtv a programu Harmonie TV. 
 
Pro podání vysvětlení stanovila Rada lhůtu 20 dní ode dne doručení výzvy. Výzvy byly společnosti 
TOCCULIO s.r.o. nejprve doručovány na adresu sídla společnosti (U Habrovky 247/11, Praha), ale dne 
30. září 2014 byly vráceny Radě zpátky z důvodu odstěhování adresáta. 
 
Následně byly výzvy doručovány na korespondenční adresu společnosti TOCCULIO s.r.o. (Na Jabloňce 
565/24, Praha), ale dne 14. října 2014 byly vráceny Radě zpátky z důvodu toho, že adresát je na 
uvedené adrese neznámý. Vzhledem k výše uvedenému byly obě výzvy doručeny veřejnou vyhláškou dle 
§ 25 zákona č. 500/2004 Sb., s tím že vyvěšeny byly dne 23. října 2014 a sundány dne 7. listopadu 2014. 
 
Dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. se osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se 
prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví 
zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou. 
 
Dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost, 
popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který 
písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za 
doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé. 
 
Společnost TOCCULIO s.r.o. však ve stanovené lhůtě, ani později, nesdělila Radě žádné relevantní 
informace a na výzvu ani žádným způsobem nereagovala. 
 
Dle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je každý povinen podat správnímu 
orgánu vysvětlení podle odstavce 1. Tomu, kdo bezdůvodně odepře podat vysvětlení, může správní 
orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 5 000 Kč. 
 
Vzhledem ke shora uvedenému rozhodla Rada na svém 1. zasedání konaném dne 8. ledna 2015 
uložit společnosti TOCCULIO s.r.o., IČ 27607941, se sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4, PSČ 140 
00, pořádkovou pokutu ve výši 5 000,- Kč, neboť bezdůvodně odepřela podat vysvětlení k dotazu 
Rady, 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 a dále, na základě 
jakých smluvních ujednání spolupracuje se společností CoopTV, telekomunikační družstvo, a to v 
souvislosti s provázaností projektů audiovizuální mediální služby na vyžádání BOOMtv a 
programu Harmonie 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. 
 
 

V Praze dne: 8.1.2015 Ivan Krejčí 

 předseda Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 
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