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Výzva k doložení plateb 

 

Vážení,  

v rámci zpětné kontroly došlých plateb byly zjištěny následující nesrovnalosti: 

I. 

Rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 20. února 2018, sp.zn. 

RRTV/2017/745/rud, č.j. RRTV/7808/2018-rud, byla zadavateli, společnosti Central 

European Stone Trade Enterprises Kft., sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17, pobočka 

3300 Eger, Kistályai út 34, IČ 01-09-170422, v souladu s ustanovením § 8a odst. 2 písm. b) 

zákona č. 40/1995 Sb., uložena  

 

pokuta ve výši 500 000 Kč 

 

za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním 

reklamy, respektive teleshoppingu Klenot. TV vysílaného dne 24. května 2017 v čase od 10: 55 

hodin na programu Televize Barrandov a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního 

předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu, neboť v teleshoppingu nepravdivě prohlašuje, že 

výrobky se vsazeným kočičím okem a šperky z kolekce Měsíční kámen mohou odstranit rozličné 

zdravotní i duševní potíže.  

 

Zároveň byla společnosti Central European Stone Trade Enterprises Kft., sídlem 1012 

Budapest, Márvány u. 17, pobočka 3300 Eger, Kistályai út 34, IČ 01-09-170422, v souladu s 

ustanovením § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 

Sb. uložena povinnost uhradit  

 

náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč. 

 

Výše specifikované rozhodnutí Vám bylo doručeno dne 11. května 2018.  

Lhůta k náhradě paušální částky nákladů řízení na účet č. 3711 – 19223001/0710 (variabilní 

symbol 2017745) uplynula dne 18. května 2018 (tj. do pěti pracovních dnů ode dne doručení 

rozhodnutí). 

 
Central European Stone Trade Enterprises Kft. 
3300 Eger, Kistályai út 34 



Lhůta k zaplacení pokuty na bankovní účet 3754 – 19223001/0710 (IBAN: CZ12 0710 0037 

5400 1922 3001, SWIFT CODE: CNBACZPP), variabilní symbol 2017745, uplynula dne 11. 

června 2018 (tj. do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí). 

 

II. 

Rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 20. února 2018, sp.zn. 

RRTV/2017/568/rud, č.j. RRTV/7814/2018-rud, byla zadavateli, společnosti Central 

European Stone Trade Enterprises Kft., sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17, pobočka 

3300 Eger, Kistályai út 34, IČ 01-09-170422, v souladu s ustanovením § 8a odst. 2 písm. b) 

zákona č. 40/1995 Sb., uložena  

 

pokuta ve výši 500 000 Kč 

 

za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním 

reklamy, respektive teleshoppingu Klenot TV odvysílaného dne 30. března 2017 od 11:07 hodin 

na programu Televize Barrandov a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, 

tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. 

p) Přílohy 1 k tomuto zákonu, neboť v teleshoppingu nepravdivě prohlašuje, že výrobek z kolekce 

„Svatá Margareta kolekce“ může vyléčit rozličné tělesné i duševní choroby. 

Zároveň byla společnosti Central European Stone Trade Enterprises Kft., sídlem 1012 

Budapest, Márvány u. 17, pobočka 3300 Eger, Kistályai út 34, IČ 01-09-170422, v souladu s 

ustanovením § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 

Sb. uložena povinnost uhradit  

 

náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč. 

 

Výše specifikované rozhodnutí Vám bylo doručeno dne 11. května 2018.  

Lhůta k náhradě paušální částky nákladů řízení na účet č. 3711 – 19223001/0710 (variabilní 

symbol 2017568) uplynula dne 18. května 2018 (tj. do pěti pracovních dnů ode dne doručení 

rozhodnutí). 

Lhůta k zaplacení pokuty na bankovní účet 3754 – 19223001/0710 (IBAN: CZ12 0710 0037 

5400 1922 3001, SWIFT CODE: CNBACZPP), variabilní symbol 2017568, uplynula dne 11. 

června 2018 (tj. do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí). 

 

--- 

Dovolujeme si Vás upozornit, že k dnešnímu dni nebyla ani jedna výše uvedená částka na 

příslušný účet Rady připsána. 

V případě, že do 8 dnů od doručení této výzvy neprokážete, že částky byly zaplaceny, 

budou dlužné částky vymáhány exekučně, prostřednictvím příslušného exekučního 

správního orgánu. 

 
Ing. Petr Bartoš 
vedoucí Úřadu Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 
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