
 

 
 
 
 

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POŘÁDKOVÉ POKUTY 
 

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 § 62 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 4. srpna 2015 toto  
 

rozhodnutí: 
 
Rada ukládá společnosti REGANON s.r.o., se sídlem Praha 5 - Jinonice, Bochovská 623/2, PSČ 1580 
00, IČ: 24808491, pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve 
výši 5 000 Kč, neboť tato společnost bezdůvodně odepřela podat Radě vysvětlení k obchodnímu sdělení 
s motivem „Pouze národ dobře informovaných občanů, kteří znají cenu svých práv, nemůže být zotročen. 
Jenom tam, kde převládne ignorance, vzniká tyranie“, jehož premiéra byla odvysílána dne 2. října 2014 v 
čase 7:13:45 hodin na programu O („Óčko“), o které byla požádána v žádosti Rady č.j. RRTV/2026/2015-
RUD.  
 
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 201547.  
 
Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.  
 

žádá 
 

společnost REGANON s.r.o., se sídlem Praha 5 - Jinonice, Bochovská 623/2, PSČ 1580 00, IČ: 
24808491, o podání vysvětlení k obchodnímu sdělení s motivem „Pouze národ dobře informovaných 
občanů, kteří znají cenu svých práv, nemůže být zotročen. Jenom tam, kde převládne ignorance, vzniká 
tyranie“, jehož premiéra byla odvysílána dne 2. října 2014 v čase 7:13:45 hodin na programu O („Óčko“). 
Rada žádá zejména o podání vysvětlení, kdo byl v případě daného sdělení objednatelem, zadavatelem a 
zpracovatelem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., a jaké a čí zájmy a cíle toto sdělení sleduje. 
 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této opakované žádosti. 
 
Odůvodnění: 
 
Rada na základě usnesení přijatého na 1. zasedání v roce 2015 vyzvala provozovatele Stanice O, a.s., 
IČ: 26509911, se sídlem Praha 5 - Košíře, Vrchlického č.p.439/29, PSČ 15000, ke sdělení, kdo je 
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objednatelem, respektive zadavatelem a zpracovatelem obchodního sdělení s motivem „Pouze národ 
dobře informovaných občanů, kteří znají cenu svých práv, nemůže být zotročen. Jenom tam, kde 
převládne ignorance, vzniká tyranie“, jehož premiéra byla odvysílána v rámci reklamního bloku dne 2. 
října 2014 v čase 7:13:45 hodin na programu O („Óčko“). 
 
Provozovatel na toto zareagoval dopisem, který byl Radě doručen dne 5. února 2015 (č.j. 1475/2015). 
 
Provozovatel v této reakci uvedl, že „zadavatelem tohoto obchodní sdělení je obchodní společnost 
MEDEA KULTUR s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 710/31, PSČ 11000, IČ: 49686780, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 23648. Osoba 
zpracovatele nám není známa.“  
 
S ohledem na shora uvedené rozhodla Rada na svém 5. zasedání konaném dne 3. března 2015 požádat 
společnost MEDEA KULTUR s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 710/31, PSČ 11000, IČ: 
49686780, o podání vysvětlení k obchodnímu sdělení s motivem „Pouze národ dobře informovaných 
občanů, kteří znají cenu svých práv, nemůže být zotročen. Jenom tam, kde převládne ignorance, vzniká 
tyranie“, jehož premiéra byla odvysílána dne 2. října 2014 v čase 7:13:45 hodin na programu O („Óčko“). 
Rada požádala zejména o podání vysvětlení, kdo byl v případě daného sdělení objednatelem, 
zadavatelem a zpracovatelem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., a jaké a čí zájmy a cíle toto sdělení 
sleduje. 
 
Dne 20. dubna 2015 bylo Radě doručeno podání vysvětlení společnosti MEDEA KULTUR s.r.o., kde 
uvedla, že objednatelem a zadavatelem obchodního sdělení je společnost Reganon s.r.o., sídlem 
Bochovská 2, Praha 5, a že cílem sdělení je trestně-právní pohled na sociálně patologické jevy, jako je 
rasismus, neonacismus a xenofobie.  
 
Dle vyjádření společnosti MEDEA KULTUR s.r.o. se Rada domnívá, že tato společnost pravděpodobně 
pouze zprostředkovala u provozovatele Stanice O, a.s. šíření předmětného obchodního sdělení, tedy 
zajistila prodej „reklamního“ času.  
 
Společnost MEDEA KULTUR s.r.o. uvádí, že zadavatelem obchodního sdělení je společnost Reganon 
s.r.o. Z veřejně dostupných zdrojů lze však zjistit, že společnost Reganon s.r.o. je produkční a mediální 
agentura, která se zabývá výrobou filmových, televizních a rozhlasových spotů. To znamená, že tato 
společnost byla s největší pravděpodobností nikoli zadavatelem, ale zpracovatelem předmětného 
obchodního sdělení. Osobu, která spot do televizního vysílání skutečně zadala, se tedy doposud Radě 
nepodařilo identifikovat. 
 
S ohledem na uvedené rozhodla Rada požádat společnost REGANON s.r.o., se sídlem Praha 5 - 
Jinonice, Bochovská 623/2, PSČ 1580 00, IČ: 24808491, o podání vysvětlení k obchodnímu sdělení 
s motivem „Pouze národ dobře informovaných občanů, kteří znají cenu svých práv, nemůže být 
zotročen. Jenom tam, kde převládne ignorance, vzniká tyranie“, jehož premiéra byla odvysílána 
dne 2. října 2014 v čase 7:13:45 hodin na programu O („Óčko“). Rada žádá zejména o podání 
vysvětlení, kdo byl v případě daného sdělení objednatelem, zadavatelem a zpracovatelem ve 
smyslu zákona č. 40/1995 Sb., a jaké a čí zájmy a cíle toto obchodní sdělení sleduje 
 
Žádost o podání vysvětlení bylo společnosti REGANON s.r.o. doručeno dne 12. června 2015. 
 
Dožádaný subjekt ve stanovené lhůtě vysvětlení nepodal a ani na žádost Rady nikterak 
nezareagoval či neodpověděl. Lhůta stanovená Radou tak marně uplynula dne 2. července 2015. 
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Dle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. 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. 
 
Dle ustanovení § 137 odst. 1 věty poslední zákona č. 500/2004 Sb. o odepření vysvětlení obdobně platí 
to, co pro odepření součinnosti při dokazování a zákaz výslechu. 
 
Dle ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. svědek nesmí být vyslýchán o utajovaných 
informacích chráněných zvláštním zákonem, které je povinen zachovat v tajnosti, ledaže byl této 
povinnosti příslušným orgánem zproštěn. 
 
Dle ustanovení § 55 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. svědek nesmí být vyslýchán též tehdy, jestliže by 
svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byl této povinnosti 
příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěn. 
 
Dle ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil sobě 
nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že dožádaný subjekt podané vysvětlení Radě neposkytnul a zároveň ani 
neinformoval Radu o tom, že by zde byly okolnosti hovořící ve prospěch odepření podání vysvětlení, lze 
toto jeho počínání kvalifikovat jako bezdůvodné odepření podání vysvětlení, jak o něm hovoří výše 
citované ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. 
 
S ohledem na shora uvedené tedy Rada rozhodla na svém 14. zasedání konaném dne 4. srpna 
2015 Rada uložit společnosti REGANON s.r.o., se sídlem Praha 5 - Jinonice, Bochovská 623/2, 
PSČ 1580 00, IČ: 24808491, pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 
Sb., a to ve výši 5 000 Kč, neboť tato společnost bezdůvodně odepřela podat Radě vysvětlení k 
obchodnímu sdělení s motivem „Pouze národ dobře informovaných občanů, kteří znají cenu 
svých práv, nemůže být zotročen. Jenom tam, kde převládne ignorance, vzniká tyranie“, jehož 
premiéra byla odvysílána dne 2. října 2014 v čase 7:13:45 hodin na programu O („Óčko“), o které 
byla požádána v žádosti Rady č.j. RRTV/2026/2015-RUD. 
 
Pořádková pokuta přitom nezbavuje původní povinnosti podat Radě požadované vysvětlení. 
 
Proto Rada (vzhledem k výše popsanému) nadále žádá společnost o podání vysvětlení, k 
obchodnímu sdělení s motivem „Pouze národ dobře informovaných občanů, kteří znají cenu 
svých práv, nemůže být zotročen. Jenom tam, kde převládne ignorance, vzniká tyranie“, jehož 
premiéra byla odvysílána dne 2. října 2014 v čase 7:13:45 hodin na programu O („Óčko“). Rada 
žádá zejména o podání vysvětlení, kdo byl v případě daného sdělení objednatelem, zadavatelem a 
zpracovatelem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., a jaké a čí zájmy a cíle toto sdělení sleduje. 
 
Rada přitom odkazuje na ustanovení § 62 odst. 3 věty za středníkem zákona č. 500/2004 Sb., podle 
kterého lze pořádkovou pokutu ukládat i opakovaně. 
 
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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Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
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