
 

 
 
 
 

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 5. dubna 2016 
toto  
 

rozhodnutí: 
 

Rada ukládá společnosti Telemedia Interactv Production Home Limited, sídlem Aech. Makarios III,195 
Neocleous House P.C. 3030. Limassol Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, 
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, z jakého důvodu bylo v teleshoppingu 
Rychlá hra, vysílaném na programu Televize Barrandov dne 19. května 2015 od 9:58 hodin, informováno 
prostřednictvím jednoho textu zobrazeného po celou dobu trvání pořadu na obrazovce „cena hovoru za 
70 Kč/min vč. DPH“, a v druhém textu „cena hovoru za 70 Kč vč. DPH“, o které byla požádána v žádosti 
Rady č.j. RRTV/2189/2015-RUD, znovu pak v žádosti č.j. RRTV/3373/2015-RUD a znovu pak v žádosti 
č.j. RRTV/138/2016-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 201551103.  
 
Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá zadavatele 
teleshoppingu Rychlá hra společnost Telemedia Interactv Production Home Limited, sídlem Aech. 
Makarios III,195 Neocleous House P.C. 3030. Limassol Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. 
no.: HE 144566, o podání vysvětlení, z jakého důvodu bylo v teleshoppingu Rychlá hra, vysílaném 
na programu Televize Barrandov dne 19. května 2015 od 9:58 hodin, informováno prostřednictvím 
jednoho textu zobrazeného po celou dobu trvání pořadu na obrazovce „cena hovoru za 70 Kč/min 
vč. DPH“, a v druhém textu „cena hovoru za 70 Kč vč. DPH“.Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této opakované žádosti. 
 
Odůvodnění: 
 
Rada na základě divácké stížnosti provedla analýzu teleshoppingového bloku Rychlá výhra, jež byl 
odvysílán dne 19. května 2015 od 9:58 hodin na programu Televize Barrandov. 
 
Dle internetových stránek tohoto pořadu je jeho „provozovatelem“ společnost Telemedia Interactv 
Production Home Limited. 

TELEMEDIA INTERACTV Production Home 
Lt. 
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JEDN. IDENT.:  RRTV-5008019 
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ZASEDÁNÍ RADY: 7-2016/ poř.č. 47 
 
VYŘIZUJE:  Analytický odbor  
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Rada zjistila, že po celou dobu vysílání předmětného pořadu byl přítomen ve spodní části obrazovky text 
informující o telefonním čísle, na které mohou diváci zatelefonovat. Pod tímto číslem je menším textem 
uvedeno „cena hovoru je 70 Kč/min vč. DPH“. V dalším textu, který ve smyčce běží v nejspodnější části 
obrazovky, se ale objevuje informace o tom, že cena hovoru je 70 Kč vč. DPH (obr. 1). Divák tak dostává 
prostřednictvím dvou různých údajů o ceně hovoru zcela rozdílné informace, čímž může být uváděn 
v omyl. Přestože v dnešní době je spíše obvyklé minutové účtování za hovor, divák zaslepen vidinou 
lehce nabyté výhry může bezmyšlenkovitě věřit informaci, že jej zavolání do studia bude stát pouhých 70 
Kč. Délka hovoru je však v těchto typech soutěží záměrně prodlužována, tak aby divák provolal co 
nejvíce.  
 
Stejné pochybení se pak vyskytuje i na internetových stránkách pořadu www.rychlahra.org, kde na 
úvodní stránce je zveřejněna cena 70 Kč/min, v herním řádu pak text „Cena hovoru je 70 Kč“. 

Obr. 1 

 
 
S ohledem na uvedené rozhodla Rada požádat zadavatele teleshoppingu Rychlá hra společnost 
Telemedia Interactv Production Home Limited, sídlem Aech. Makarios III,195 Neocleous House 
P.C. 3030. Limassol Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, o podání 
vysvětlení, z jakého důvodu bylo v teleshoppingu Rychlá hra, vysílaném na programu Televize 
Barrandov dne 19. května 2015 od 9:58 hodin, informováno prostřednictvím jednoho textu 
zobrazeném po celou dobu trvání pořadu na obrazovce „cena hovoru za 70 Kč/min vč. DPH“, a v 
druhém textu „cena hovoru za 70 Kč vč. DPH“. 
 
Pro podání vysvětlení stanovila Rada lhůtu 30 dní ode dne doručení předmětné žádosti. 
 
Žádost o podání vysvětlení byla společnosti TELEMEDIA INTERACTV Production Home Lt. doručena 
dne 23. 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 23. července 2015. 
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S ohledem na uvedené tedy Rada na svém 17. zasedání konaném dne 22. září 2015 rozhodla uložit 
společnosti Telemedia Interactv Production Home Limited, sídlem Aech. Makarios III,195 
Neocleous House P.C. 3030. Limassol Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, 
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, z jakého důvodu bylo v 
teleshoppingu Rychlá hra, vysílaném na programu Televize Barrandov dne 19. května 2015 od 
9:58 hodin, informováno prostřednictvím jednoho textu zobrazeného po celou dobu trvání pořadu 
na obrazovce „cena hovoru za 70 Kč/min vč. DPH“, a v druhém textu „cena hovoru za 70 Kč vč. 
DPH“, o které byla požádána v žádosti Rady č.j. RRTV/2189/2015-RUD.  
 
Zároveň Rada znovu požádala tuto společnost o podání předmětného vysvětlení. Pro podání vysvětlení 
stanovila Rada lhůtu 20 dní ode dne doručení opakované žádosti. 
 
Rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty spolu s opakovanou žádostí o podání vysvětlení bylo společnosti 
Telemedia Interactv Production Home Limited byla doručena dne 26. října 2015. 
 
Dožádaný subjekt ve stanovené lhůtě vysvětlení nepodal a ani na žádost Rady nikterak nezareagoval či 
neodpověděl. Lhůta stanovená Radou tak marně uplynula dne 16. listopadu 2015. 
 
S ohledem na uvedené tedy Rada na svém 1. zasedání konaném dne 7. ledna 2016 rozhodla uložit 
společnosti Telemedia Interactv Production Home Limited, sídlem Aech. Makarios III,195 
Neocleous House P.C. 3030. Limassol Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, 
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, z jakého důvodu bylo v 
teleshoppingu Rychlá hra, vysílaném na programu Televize Barrandov dne 19. května 2015 od 
9:58 hodin, informováno prostřednictvím jednoho textu zobrazeného po celou dobu trvání pořadu 
na obrazovce „cena hovoru za 70 Kč/min vč. DPH“, a v druhém textu „cena hovoru za 70 Kč vč. 
DPH“, o které byla požádána v žádosti Rady č.j. RRTV/2189/2015-RUD, a znovu pak v žádosti č.j. 
RRTV/3373/2015-RUD. 
 
Zároveň Rada znovu požádala tuto společnost o podání předmětného vysvětlení. Pro podání vysvětlení 
stanovila Rada lhůtu 20 dní ode dne doručení opakované žádosti. 
 
Rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty spolu s opakovanou žádostí o podání vysvětlení bylo společnosti 
Telemedia Interactv Production Home Limited byla doručena dne 28. ledna 2016. 
 
Dožádaný subjekt ve stanovené lhůtě vysvětlení nepodal a ani na opakovanou žádost Rady 
nikterak nezareagoval či neodpověděl. Lhůta stanovená Radou tak marně uplynula dne 17. února 
2016. 
 
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. 
 

1125-3



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 neposkytl 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. 
 
Vzhledem k uvedenému rozhodla Rada na svém 7. zasedání konaném dne 5. dubna 2016 uložit 
společnosti Telemedia Interactv Production Home Limited, sídlem Aech. Makarios III,195 
Neocleous House P.C. 3030. Limassol Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, 
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, z jakého důvodu bylo v 
teleshoppingu Rychlá hra, vysílaném na programu Televize Barrandov dne 19. května 2015 od 
9:58 hodin, informováno prostřednictvím jednoho textu zobrazeného po celou dobu trvání pořadu 
na obrazovce „cena hovoru za 70 Kč/min vč. DPH“, a v druhém textu „cena hovoru za 70 Kč vč. 
DPH“, o které byla požádána v žádosti Rady č.j. RRTV/2189/2015-RUD, znovu pak v žádosti č.j. 
RRTV/3373/2015-RUD a znovu pak v žádosti č.j. RRTV/138/2016-RUD.  
 

Rada znovu připomíná, že pořádková pokuta přitom nezbavuje společnost Telemedia 
Interactv Production Home Limited původní povinnosti podat Radě požadované 
vysvětlení. 
 
Proto Rada (vzhledem k výše popsanému) nadále žádá společnost o podání vysvětlení, z 
jakého důvodu bylo v teleshoppingu Rychlá hra, vysílaném na programu Televize 
Barrandov dne 19. května 2015 od 9:58 hodin, informováno prostřednictvím jednoho 
textu zobrazeného po celou dobu trvání pořadu na obrazovce „cena hovoru za 70 Kč/min 
vč. DPH“, a v druhém textu „cena hovoru za 70 Kč vč. DPH“. 
 
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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