Tisková zpráva
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Rada obhájila pokuty před Městským soudem v Praze a Nejvyšším
správním soudem
V minulých několika týdnech Rada obhájila tři pokuty, které uložila v souvislosti s porušením
zákona o vysílání a zákona o regulaci reklamy.
Nejvyšší správní soud v lednu 2014 definitivně potvrdil pokutu, která byla uložena
provozovateli programu Prima televize za odvysílání pořadu Nejúžasnější videa světa.
Pokuta ve výši 400 000,- Kč byla uložena pro porušení zákonného ustanovení, ukládajícího
povinnost nezařazovat mezi 6. a 22. hodinou pořady, které mohou ohrozit psychický, fyzický
nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, a současně za porušení zákonného ustanovení, které
zakazuje bezdůvodně zobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo
duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost.
Pořad odvysílaný v březnu 2008 obsahoval autentické, drastické záběry tragických událostí.
Bolest a utrpení skutečných lidí, a v jednom případě dokonce i malého dítěte, byly využity jen
jako forma zábavy televizního diváka. Nejvyšší správní soud i Městský soud v Praze daly
Radě za pravdu, že příspěvky neměly žádnou zpravodajskou vypovídací hodnotu, utrpení lidí
bylo zobrazováno bezdůvodně a bylo devalvováno na atraktivní podívanou. Takovéto scény
mohou působit na dětského diváka děsivě, mohou v něm vyvolávat pocity obav, strachu a
úzkosti, stejně jako lze předpokládat riziko vzniku citové otupělosti při vnímání bolesti
druhých.
Potvrzena byla rovněž finanční sankce ve výši 100 000,- Kč, jež byla udělena provozovateli
HBO Europe, s. r. o. (dříve HBO Česká republika, spol. s r. o.) za odvysílání pořadu Sejmi
Eso dne 7. února 2010 od 21:40 hodin na programu CINEMAX, který obsahoval násilné
scény způsobilé svou brutalitou ohrozit psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých. Jak
Nejvyšší správní soud, tak Městský soud v Praze se shodly s názorem Rady, že ohrožení
spočívalo zejména v možném posilování stávajících kognitivních a behaviorálních struktur u
dětí s již existující dispozicí k agresi a naproti tomu u citlivých a úzkostných jedinců by mohlo
dojít ke znecitlivění vůči násilí, vzniku úzkostného pohledu na svět, ke zvýšení tolerance
k násilí či bagatelizaci následků agrese.
Pokutu ve výši 800 000,- Kč, uloženou za porušení zákona o regulaci reklamy společnosti
OMEGA PHARMA a. s. (dříve OMEGA ALTERMED a. s.), v lednu s konečnou platností
stvrdil Nejvyšší správní soud. V reklamě na vitamíny multiIMUN AKUT byly v rozporu se
zákonem deklarovány léčebné a preventivní účinky tohoto doplňku stravy, neboť reklama
dávala do souvislosti užití produktu multiIMUN AKUT s léčbou chřipky a nachlazení.

V Praze dne 18. 2. 2014
Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

