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ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POŘÁDKOVÉ POKUTY 
 

Rada pro rozhlasové a televizní (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 18. března 2014 
toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli 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 bezdůvodně odepřel podat vysvětlení, jestli byl slovensky hovořící divák volající v reálném čase 
03:02:56-03:03:06 hodin do pořadu Sexy Game, odvysílaného dne 26. října 2013 na programu ACTIVE 
TV, označen za výherce telefonické soutěže, jejímž cílem bylo přesunutím dvou sirek vytvořit co největší 
číslo, jelikož jeho odpověď 54E31 se shodovala s odpovědí, která byla na konci pořadu v reálném čase 
03:31:40 hodin označena jako správná, a jestli tomuto volajícímu byla poukázána výhra, která v té chvíli 
činila 7 000 Kč.  
 
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 201438. 
 
 
Odůvodnění: 

TV CZ s.r.o., je provozovatelem televizního vysílání programu ACTIVE TV šířeného 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 si dopisem ze dne 14. listopadu 2013, č.j. POR/4888/2013 (provozovateli doručen dne 18. listopadu 
2013) vyžádala kontinuální záznam vysílání programu ACTIVE TV ze dne 26. října 2013 od 00:00 do 
06:00 hodin. 

Záznam byl Radě doručen dne 9. prosince 2013 pod č.j. 12557/2013.  

V návaznosti na divácké stížnosti (č.j. 11372/2013, 11613/2013 a 11680/2013) provedla Rada analýzu 
zapůjčeného záznamu vysílání programu ACTIVE TV ze dne 26. října 2013 od 00:00 do 06:00 hodin, 
respektive analýzu pořadu Sexy game, odvysílaného v rámci tohoto časového úseku. 
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V pořadu Sexy game měli diváci možnost odpovídat na otázku, aby přesunutím svou sirek vytvořili co 
největší číslo. V čase 03:02:56 hodin se do studia dovolal muž, který uvedl (slovensky) odpověď 54E31. 
Moderátorka tuto odpověď neoznačí za správnou a dále pokračuje v soutěži. Na konci pořadu (03:31:40 
hodin) moderátorka po jednom dalším neúspěšném tipu jednoho z volajících soutěž ukončuje se slovy, 
že jednoho výherce tato soutěž měla a budou jej kontaktovat, přičemž se zároveň graficky zobrazuje 
odpověď na hádanku: 54E31.  

Na základě analýzy pořadu tak lze potvrdit, že se do pořadu dovolal člověk se správnou odpovědí a tedy i 
nárokem na výhru. 
 
Vzhledem ke shora uvedenému tedy Rada požádala provozovatele TV CZ s.r.o. o podání vysvětlení, 
jestli byl slovensky hovořící divák volající v reálném čase 03:02:56 – 03:03:06 hod. do pořadu Sexy 
Game, vysílaného dne 26. října 2013 na programu ACTIVE TV, označen za výherce telefonické soutěže, 
jejímž cílem bylo přesunutím dvou sirek vytvořit co největší číslo, jelikož jeho odpověď 54E31 se 
shodovala s odpovědí, která byla na konci pořadu v reálném čase 03:31:40 hodin označena jako 
správná, a jestli tomuto volajícímu byla poukázána výhra, která v té chvíli činila 7 000 Kč. 

 

Pro podání vysvětlení stanovila Rada lhůtu 30 dnů ode dne doručení předmětné žádosti. 

Žádost o podání vysvětlení byla provozovateli doručena dne 3. února 2014 a lhůta pro podání 
vysvětlení tedy marně uplynula dne 5. března 2014. 

 
Provozovatel 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 uvedenému tak Rada na svém 6. zasedání konaném dne 18. března 2014 rozhodla 
uložit provozovateli 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 bezdůvodně odepřel podat vysvětlení, jestli 
byl slovensky hovořící divák volající v reálném čase 03:02:56-03:03:06 hodin do pořadu Sexy 
Game, odvysílaného dne 26. října 2013 na programu ACTIVE TV, označen za výherce telefonické 
soutěže, jejímž cílem bylo přesunutím dvou sirek vytvořit co největší číslo, jelikož jeho odpověď 
54E31 se shodovala s odpovědí, která byla na konci pořadu v reálném čase 03:31:40 hodin 
označena jako správná, a jestli tomuto volajícímu byla poukázána výhra, která v té chvíli činila 7 
000 Kč. 
 
 
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: 18.3.2014 Bc. Ivan Krejčí 

 předseda Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 
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