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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 3. března 
2015 toto  
 

rozhodnutí: 
 
Rada ukládá provozovateli CoopTV, telekomunikační družstvo, IČ: 29045029, sídlem Praha 9, K nádraží 
19/3, PSČ 190 15, pořádkovou pokutu ve výši 5 000 Kč, neboť bezdůvodně odepřel na výzvu Rady č.j. 
RUD/2547/2014, opětovně zaslané pod č.j. RUD/4380/2014, podat vysvětlení, jestli se v případě 
označení sponzora HemaGel, které bylo odvysíláno dne 20. května 2014 od 12:11:44 hodin na programu 
Harmonie TV bezprostředně po skončení pořadu Tatoo Live, jedná o sponzora pořadu nebo sponzora 
programu.  
 
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 74602014. 
 
Odůvodnění: 
 
CoopTV, telekomunikační družstvo, je provozovatelem televizního vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů na základě licence sp.zn./ident. 2010/481/FIA/Coo, č. j.FIA/2103/2010. 
 
Rada provedla analýzu kontinuálního záznamu vysílání programu Harmonie TV v časovém úseku od 
10:00 od 22:00 hodin ze dne 20. května 2014. 
 
Analýza prokázala mimo jiné následující: 
 
V čase 12:11:44 hodin reálného času byl odvysílán sponzorský vzkaz na zdravotnický prostředek 
HemaGel. Hlas v rámci vzkazu říká následující: „Sponzorem je HemaGel, ošetřuje rány, dezinfikuje a 
urychluje hojení – HemaGel.“  
 
Ze slovní ani obrazové prezentace (viz obrázek) není zřejmé, zda se jedná o sponzora pořadu či 
sponzora programu.  
 

CoopTV,  telekomunikační družstvo 
K nádraží 19/3 
19015 Praha 
Česká republika 
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Vzhledem k uvedenému požádala Rada provozovatele CoopTV, telekomunikační družstvo, IČ: 
29045029, sídlem Praha 9, K nádraží 19/3, PSČ 190 15o podání vysvětlení, jestli se v případě 
označení sponzora HemaGel, které bylo odvysíláno dne 20. května 2014 od 12:11:44 hodin na 
programu Harmonie TV bezprostředně po skončení pořadu Tatoo Live, jedná o sponzora pořadu 
nebo sponzora programu. 
 
Pro podání vysvětlení stanovila Rada lhůtu 20 dnů ode dne doručení žádosti. 
 
Žádost o podání vysvětlení byla provozovateli doručena dne 23. července 2014 a lhůta pro podání 
vysvětlení tedy marně uplynula dne 12. srpna 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 ke shora uvedenému rozhodla Rada na svém 16. zasedání konaném dne 2. září 2014 
uložit provozovateli CoopTV, telekomunikační družstvo, IČ: 29045029, sídlem Praha 9, K nádraží 
19/3, PSČ 190 15, pořádkovou pokutu ve výši 5 000 Kč, neboť bezdůvodně odepřel podat 
vysvětlení, jestli se v případě označení sponzora HemaGel, které bylo odvysíláno dne 20. května 
2014 od 12:11:44 hodin na programu Harmonie TV bezprostředně po skončení pořadu Tatoo Live, 
jedná o sponzora pořadu nebo sponzora programu.  
 
Rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty bylo provozovateli doručeno dne 3. října 2014 a tímto dnem 
rovněž nabylo právní moci. 
 
Provozovatel však požadované vysvětlení nepodal. 
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Vzhledem k uvedenému tedy rozhodla Rada na svém 22. zasedání konaném dne 2. prosince 2014 
uložit provozovateli CoopTV, telekomunikační družstvo, IČ: 29045029, sídlem Praha 9, K nádraží 
19/3, PSČ 190 15, další pořádkovou pokutu ve výši 5 000 Kč, neboť bezdůvodně odepřel podat 
vysvětlení, jestli se v případě označení sponzora HemaGel, které bylo odvysíláno dne 20. května 
2014 od 12:11:44 hodin na programu Harmonie TV bezprostředně po skončení pořadu Tatoo Live, 
jedná o sponzora pořadu nebo sponzora programu.  
 
Zároveň Rada opět zaslala provozovateli žádost o podání vysvětlení, jestli se v případě označení 
sponzora HemaGel, které bylo odvysíláno dne 20. května 2014 od 12:11:44 hodin na programu 
Harmonie TV bezprostředně po skončení pořadu Tatoo Live, jedná o sponzora pořadu nebo 
sponzora programu. 

Rozhodnutí o uložení pokuty bylo provozovateli doručeno dne 2. ledna 2015 a tímto dnem rovněž nabylo 
právní moci. Žádost o podání vysvětlení byla provozovateli doručena dne 2. ledna 2015 a lhůta k podání 
vysvětlení uplynula dne 22. ledna 2015 

Provozovatel však na výzvu nikterak nereagoval. 
 
S ohledem na shora uvedené tak Rada na svém 5. zasedání konaném dne 3. března 2015 rozhodla 
uložit provozovateli CoopTV, telekomunikační družstvo, IČ: 29045029, sídlem Praha 9, K nádraží 19/3, 
PSČ 190 15, již třetí pořádkovou pokutu ve výši 5 000 Kč, neboť bezdůvodně odepřel na výzvu Rady 
č.j. RUD/2547/2014, opětovně zaslané pod č.j. RUD/4380/2014, podat vysvětlení, jestli se v případě 
označení sponzora HemaGel, které bylo odvysíláno dne 20. května 2014 od 12:11:44 hodin na programu 
Harmonie TV bezprostředně po skončení pořadu Tatoo Live, jedná o sponzora pořadu nebo sponzora 
programu.  
 
Zároveň Rada upozorňuje, že pořádková pokuta je tzv. zajišťujícím právním prostředkem, jehož 
účelem je vynucení splnění uložené povinnosti. Je možno ji tedy udělit více než jedenkrát, de 
facto až do doby, než je vynuceno vykonání uložené povinnosti, respektive až do maximální výše 
stanovené zákonem, tedy dle ustanovení § 62 správního řádu až do výše 50 000 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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
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