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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 § 137 
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 19. března 
2013 toto rozhodnutí:  
 
Rada ukládá provozovateli Metropol TV, spol. s r.o., IČ 26429144, sídlem Tererova 2135/17, 149 00 
Praha 4,  
 

pořádkovou pokutu ve výši 5 000,- Kč, 
 
neboť bezdůvodně odepřel podat vysvětlení k obsahu stížností na pořad Sexy šance odvysílaného dne 
10. prosince 2012 od 00:03 hodin na programu Pětka, na výzvu Rady č.j. RUD/270/2013, doručenou dne 
24. 1. 2013.  
 
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 201361. 
 
Odůvodnění: 
 
Společnost Metropol TV, spol. s r. o. byla v době monitoringu, v měsíci prosinci 2012, provozovatelem 
programu Pětka šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů, a to na základě rozhodnutí Rady o 
udělení licence sp.zn.: 2012/609/zem/Met č.j.: zem/3027/2012. 
 
Na základě diváckých stížností (č.j. 11311/2012 a 11425/2012) Rada monitoringem zjistila, že dne 10. 
prosince 2012 od 00:03 hodin byl na programu Pětka odvysílán pořad Sexy šance.  
 
Stěžovatel (č.j. 11311/2012) vnímá pořad jako podvod, jelikož nebyl z neznámých důvodů přepojen do 
vysílání a telefonát mu byl následně vyúčtován. Další stěžovatel (č.j. 11425/2012) též zmiňuje jednak 
nepřiměřeně dlouhou dobu čekání na přepojení do vysílání, jednak vyhlášení chybné odpovědi jakožto 
správného řešení. Stěžovatel rovněž zmiňuje odpověď televize Pětka, ve znění: „ Naše televize není 
provozovatelem soutěže, pouze poskytujeme prostor ve vysílání. Proto Vaši stížnost můžete přeposlat 
přímo provozovateli“, jímž je údajně společnost CALL TV. 
 
Dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání povinen provozovat 
vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost za obsah 
vysílání. 
 
Odpovědnost dle citovaného ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. je odpovědností 
objektivní a provozovatel se jí nemůže zprostit odkazem na provozovatele soutěže. Provozovatel vysílání 
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nese odpovědnost za veškerý obsah vysílání jím provozovaného programu, a to zcela bez ohledu na to, 
kdo je skutečným provozovatelem či výrobcem jednotlivých pořadů. 
 
Vzhledem ke shora uvedenému Rada požádala provozovatele, Metropol TV, spol. s r.o., o podání 
vysvětlení k obsahu stížnosti na pořad Sexy šance, odvysílaného dne 10. prosince 2012 od 00:03 
hodin na programu Pětka. 
 
Lhůta pro sdělení požadovaných informací byla stanovena na 30 dnů od doručení žádosti. 
 
Žádost o podání vysvětlení byla provozovateli doručena dne 24. ledna 2013. 
 
Provozovatel však ve stanovené lhůtě, ani později, nesdělil Radě žádné relevantní informace a na výzvu 
ani žádným způsobem nereagoval. 
 
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 (§ 62) až do výše 5 000 Kč. 
 
Vzhledem k výše uvedenému rozhodla Rada na svém 6. zasedání konaném dne 19. března 2013 
uložit provozovateli Metropol TV, spol. s r.o., IČ 26429144, sídlem Tererova 2135/17, 149 00 Praha 
4, pořádkovou pokutu ve výši 5 000,- Kč, neboť bezdůvodně odepřel podat vysvětlení k obsahu 
stížností na pořad Sexy šance odvysílaného dne 10. prosince 2012 od 00:03 hodin na programu 
Pětka, na výzvu Rady č.j. RUD/270/2013, doručenou dne 24. 1. 2013.  
 
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: 19.3.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

 předsedkyně Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 
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