Tisková zpráva
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Nejvyšší správní soud potvrdil pokuty v celkové výši 1 950 000 Kč
Nejvyšší správní soud v říjnu 2014 definitivně potvrdil pokutu ve výši 1 100 000 Kč, která
byla Radou uložena společnosti Walmark, a.s. za zadání teleshoppingu Proenzi 3+ v rámci
bloku Tipy Ptáka Loskutáka. V uvedeném obchodním sdělení byly v rozporu se zákonem o
regulaci reklamy doplňku stravy přisuzovány léčebné účinky v souvislosti s onemocněními
pohybového aparátu a záněty kloubů. Spotřebitelé tak byli tímto obchodním sdělením
uváděni v omyl.
Dále dal Nejvyšší správní soud Radě za pravdu v souvislosti s uložením pokuty ve výši
250 000 Kč provozovateli CET 21 spol. s r.o. za porušení zákonného ustanovení, které
zakazuje, aby umístěný produkt v pořadech (product placement) byl nepatřičně
zdůrazňován. Sankce byla uložena za epizodu ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, v níž
byl prostředky připomínajícími reklamní nabídku prezentován produkt Prostenal.
Další z potvrzených pokut, rovněž uložená provozovateli CET 21 spol. s r.o., ve výši 200 000
Kč, byla sankcí za porušení zásad objektivity a vyváženosti, k němuž došlo odvysíláním
reportáže „Příručka poradí, co do kostela“ v rámci zpravodajského pořadu Televizní noviny.
Reportáž manipulovala s úsudkem diváka, když mu vnucovala názor, že pravidla odívání do
kostela, která nepřipouštějí v letních dnech nepatřičné odhalování, jsou nesmyslně omezující
až extremistická. Tento názor byl dokonce podpořen vyjádřením odborníka na extremismus.
Reportáž poskytla jednostranný pohled na danou problematiku, když téma nezasadila do
kontextu běžné praxe v zahraničí či ustálených pravidel oblékání na kulturně-společenských
akcích.
Další pokuta ve výši 250 000 Kč, uložená provozovateli CET 21 spol. s r.o., sankcionovala
odvysílání filmu Kajinek ve vysílacím čase, v němž nesmějí být do vysílání zařazovány
pořady, které mohou ohrozit psychický, fyzický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.
Uvedený filmový snímek obsahoval četné explicitní násilné scény, včetně mučení a
znásilnění.
Za porušení stejného zákonného ustanovení, které chrání dětské diváky, byla uložena
pokuta provozovateli CET 21 spol. s r.o., ve výši 150 000 Kč, za odvysílání epizody ze
seriálu Kriminálka Miami VIII, která obsahovala naturalistické záběry obětí násilí a zvláštního
zacházení s nimi, pocházející z kriminalistického vyšetřování a vymykající se svým
charakterem situacím, jejichž sledování neprofesionály je obecně akceptováno. Záběry, jimž
byly děti vystaveny, mohly způsobit jejich psychický otřes, a zejména u dětí nízkého věku
přispět ke snížení jejich citlivosti při vnímání násilí, negativně ovlivnit jejich psychiku nebo
povzbudit jejich vlastní agresi.
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