
 

Jedn. identifikátor 290465-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/19108/2018-
rud  
Sp. zn. RRTV/2018/632/rud  
Zasedání Rady   17-2018/poř. č. 14 
 
Vyřizuje: Analytický odbor 
 
Datum, místo 23. října 2018, Praha 
 
 
 

I. ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POŘÁDKOVÉ POKUTY 

II. OPAKOVANÁ ŹÁDOST O PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ 

 
I. 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 23. října 2018 toto rozhodnutí: 

Rada ukládá společnosti TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED, se sídlem ARCH. 

MAKARIOS III, 195 NEOCLEOUS HOUSE P.C. 3030. LIMASSOL CYPRUS,  

 

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 související s teleshoppingem Eroskop, 

odvysílaným 1.–2. 3. 2018 v 23:37–01:37 hodin na programu BARRANDOV PLUS, respektive vysvětlení, 

proč podmínky provozu linek na webu www.eroskop.cz, na nějž odkazoval textový kraul na obrazovce 

v průběhu pořadu, obsahovaly sdělení, že „soutěžící jsou výslovně upozorněni písemně na obrazovce, že 

často budou na telefonní lince čekat i přesto, že moderátorka/moderátor nebude s žádným soutěžícím 

hovořit,“ přičemž na nic takového diváci na obrazovce písemně upozorněni nebyli. 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 2018632.  

 

II. Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá zadavatele, 

společnost Telemedia Interactv Production Home Limited, sídlem Arch. Makarios III,195 Neocleous 

House P.C. 3030. Limassol Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, o podání 

vysvětlení související s teleshoppingem Eroskop, odvysílaným 1.–2. 3. 2018 v 23:37–01:37 hodin na 

programu BARRANDOV PLUS, proč podmínky provozu linek na webu www.eroskop.cz, na nějž 

odkazoval textový kraul na obrazovce v průběhu pořadu, obsahovaly sdělení, že „soutěžící jsou 

výslovně upozorněni písemně na obrazovce, že často budou na telefonní lince čekat i přesto, že 

moderátorka/moderátor nebude s žádným soutěžícím hovořit,“ přičemž na nic takového diváci na 

obrazovce písemně upozorněni nebyli.  Pro podání vysvětlení stanovuje Rada lhůtu 30 dní ode dne 

doručení této opakované žádosti. 

 
Odůvodnění: 
 
 

 

TELEMEDIA INTERACTV 
PRODUCTION HOME LIMITED 
ARCH. MAKARIOS III, 
195 NEOCLEOUS HOUSE  
3030 LIMASSOL 
CYPRUS 
 
Adresa 
v případě více adresátu používejte 
Rozdělovník a tento text smažte 



Žádost o podání vysvětlení: 

 

Rada na svém 10. zasedání konaném dne 12. června 2018 projednala Komplexní analýzu soutěžních a 

ezoterických teleshoppingových bloků, zaměřenou na období od 7. února do 19. dubna 2018. 

 

Analýza prokázala, že ve dnech 1. a 2. března 2018 byl vždy v čase od 23:37 do 01:37 hodin na 

programu BARRANDOV PLUS odvysílán teleshoppingový blok s názvem Eroskop. 

 

Obsahem tohoto dílu soutěžního teleshoppingového bloku je hádání českých měst v přesmyčkách. Nejprve 

mají diváci za úkol uhodnout první město na seznamu, dále druhé a poté třetí, každé za 500 korun. Poté 

moderátorka oznamuje, že zbývajících pět měst musí diváci uhodnout naráz. Postupně zvyšuje částku a 

vyzývá diváky k zavolání. To se však stane až na konci pořadu (po odpočtu časomíry a deseti „momentů“), 

kdy se do studia dovolá muž a za správné odpovědi vyhrává 10 tisíc korun. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na obrazovce jsou po celou dobu přítomna telefonní čísla do studia (pro volající z České republiky, 

Slovenské republiky a dále infolinka) a ceny hovoru – 90 Kč, resp. 2 € za minutu volání, odkaz na web 

Eroskop.cz, dále nápis „VOLEJTE TEĎ NAŠÍ LINKU LÁSKY“, zadání právě probíhající soutěže a aktuální 

výše výhry. V průběhu soutěže se na obrazovce objevují i nápisy jako „VOLEJTE TEĎ“ aj. Kraul v dolní 

části obrazovky obsahuje tento text: 

 

Zavolejte na 909 90 90 99! Cena hovoru je 90 Kč/min vč. DPH (Technický agregátor Advanced 

Telecom Services s.r.o.). Ze Slovenské republiky 0900 700 969! Cena hovoru je 2 €/min vr. 

DPH (Technický agregátor Slovanet, a.s.). Volající, který odpoví správně na otázku ve studiu, 

bude mít možnost vyhrát pouze 3x v jednom měsíci. Přesný počet výher v každém měsíci se 

bude evidovat u každého výherce, podle jeho jména a telefonního čísla. Vyplacené budou 

pouze první 3 částky v daném měsíci. Pravidla soutěže najdete na www.eroskop.cz, 

www.rychlahra.org a www.calltv.com/eroskop/. V dnešním pořadu Eroskopu můžete na 

telefonní lince mluvit s našimi poradci, poslouchat erotické horoskopy a získat spoustu peněz. 

Podle podmínek hry, může volající, který zavolá na linku 909 90 90 99 a je přepojen do studia 



a odpoví správně na otázku, získat zajímavou peněžitou výhru. Buďte to právě Vy, kdo bude 

dnes bohatší o spoustu peněz. Každé telefonní číslo, z něhož je uskutečněn hovor na linku 

909 90 9099 / 0900 700 969, automaticky získá nárok na poukaz “5 minut věštění zdarma“, 

který může využít na hovory s věštci na cz.ezo.tv. Více informací o podmínkách uplatnění 

kupónu najdete na www.cz.ezo.tv a www.calltv.com/eroskop/ 

 

Textový kraul na obrazovce v předmětných vydáních teleshoppingu odkazoval na webový portál 

www.eroskop.cz. Web obsahoval velmi podobné uživatelské podmínky provozu linek 90990 9099 a 0900 

700 969. Zároveň se na něm v bodu 8 kapitoly IV. vyskytovala věta: „Soutěžící jsou výslovně upozorněni 

písemně na obrazovce, že často budou na telefonní lince čekat i přesto, že moderátorka/moderátor nebude 

s žádným soutěžícím hovořit.“  

 

Analýza předmětných teleshoppingových bloků však prokázala, že žádné takové výslovné písemné 

upozornění se na televizní obrazovce ani jednou nevyskytlo. 

 

S ohledem na uvedené požádala Rada zadavatele předmětného teleshoppingového bloku, 

společnost Telemedia Interactv Production Home Limited, sídlem Arch. Makarios III,195 Neocleous 

House P.C. 3030. Limassol Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, o podání 

vysvětlení souvisejícího s teleshoppingem Eroskop, odvysílaným 1.–2. 3. 2018 v 23:37–01:37 hodin 

na programu BARRANDOV PLUS, proč podmínky provozu linek na webu www.eroskop.cz, na nějž 

odkazoval textový kraul na obrazovce v průběhu pořadu, obsahovaly sdělení, že „soutěžící jsou 

výslovně upozorněni písemně na obrazovce, že často budou na telefonní lince čekat i přesto, že 

moderátorka/moderátor nebude s žádným soutěžícím hovořit,“ přičemž na nic takového diváci na 

obrazovce písemně upozorněni nebyli.  

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

 

Žádost Rady o podání vysvětlení byla společnosti TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME 

LIMITED doručena dne 9. července 2018. 

 

Lhůta pro podání vysvětlení uplynula dne 8. srpna 2018. 

 

Dožádaný subjekt ve stanovené lhůtě vysvětlení nepodal a ani na žádost Rady nikterak 

nezareagoval či neodpověděl. 

 

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. 

 

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 17. zasedání konaném dne 23. října 2018 uložit 

společnosti TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED, sídlem ARCH. MAKARIOS III, 

195 NEOCLEOUS HOUSE P.C. 3030. LIMASSOL CYPRUS, pořádkovou pokutu podle ustanovení § 

137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 5 000 Kč. 

 

Zároveň Rada nadále žádá společnost TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED o 

podání vysvětlení související s teleshoppingem Eroskop, odvysílaným 1.–2. 3. 2018 v 23:37–01:37 

hodin na programu BARRANDOV PLUS, proč podmínky provozu linek na webu www.eroskop.cz, 

na nějž odkazoval textový kraul na obrazovce v průběhu pořadu, obsahovaly sdělení, že „soutěžící 

jsou výslovně upozorněni písemně na obrazovce, že často budou na telefonní lince čekat i přesto, 

že moderátorka/moderátor nebude s žádným soutěžícím hovořit,“ přičemž na nic takového diváci 

na obrazovce písemně upozorněni nebyli.   

 

Uložená pořádková pokuta nezbavuje společnost TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME 

LIMITED původní povinnosti podat Radě požadované vysvětlení. Dle ustanovení § 62 odst. 3 věty 

za středníkem zákona č. 500/2004 Sb., 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. 

 
Ivan Krejčí 

předseda Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

elektronicky podepsáno 
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