
 Zasedání Rady 7 / poř.č.: 35 
Identifikátor: 0283(2014) Dne: 01. - 02. dubna 2014 
zpracoval: Burešová Lenka 

Věc: 
CET 21 spol.s r.o.; NOVA/Beze stopy II (18)/13.3.2014/14:25 + repríza Nova Cinema/Beze 
stopy II (18)/14.3.2014/8:30 - kontrola DaTel 

Termín pro (vypravení) rozhodnutí Rady:  

Návrh na usnesení Rady: 
Rada se seznámila s analýzou pořadu Beze stopy II (18), odvysílaného dne 13. března 2014 
od 14.25 hodin na programu NOVA a dne 14. března 2014 od 8.30 hodin na programu Nova 
Cinema. 

Usnesení Rady: 
Rada se seznámila s analýzou pořadu Beze stopy II (18), odvysílaného dne 13. března 2014 
od 14.25 hodin na programu NOVA a dne 14. března 2014 od 8.30 hodin na programu Nova 
Cinema. 

9-0-0 

Přílohy: 
Dokument (text materiálu, 18.3.2014, TEXT); Dokument (analýza pořadu, 18.3.2014, 
vozovatelé@TV@CET 21 spol. s r.o@Nova Cinema@2014.03.14@08.30@Pořad Beze 
stopy II (18)); Dokument (video záznam, 18.3.2014, vozovatelé@TV@CET 21 spol. s 
r.o@Nova@2014.03.13@13.25@Pořad Beze stopy II (18).wmv, vozovatelé@TV@CET 21 
spol. s r.o@Nova@2014.03.13@13.25@Pořad Beze stopy II (18));  

Lustrum: 
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TEXT: 

 
CET 21 spol. s.r.o./NOVA – Beze stopy II (18), 13. března 2014 od 14.20 hodin 
CET 21 spol. s.r.o./Nova Cinema – Beze stopy II (18), 14. března 2014 od 08.30 hodin 

Program DaTel Report s předstihem upozornil, že ve dnech 13. a 14. března 2014 bude na 
programech NOVA a Nova Cinema odvysílán v odpoledním a poledním čase pořad, za jehož 
uvedení mezi 06.00 a 22.00 hodinou již Rada v minulosti uložila provozovateli pokutu. Jednalo se o díl 
kriminálního seriálu – Beze stopy II (18).  

Pořad Beze stopy II (18) byl v minulosti odvysílán dne 7. prosince 2011 od 15.35 hodin na 
programu NOVA, ačkoliv obsahoval násilné scény. Rada provozovateli CET 21 spol. s r.o. 
uložila pokutu ve výši 100.000,- Kč pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 231/2001 Sb., o vysílání, v platném znění, které stanovuje povinnost nezařazovat v době od 
06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo 
mravní vývoj dětí a mladistvých.  

Předmětný díl obsahoval násilné scény – motiv drogové závislosti, traumatu z dětství, brutálního 
znásilnění a ponížení ženy, pocity bezmoci a zoufalství, zabití či spíše vraždu drogového dealera 
a vykonanou pomstu končící smrtí – vraždou. V příběhu dochází k rozostření hranic dobra a zla 
a vražda je legitimizována jako pomsta za prožité utrpení, což naplňuje parametr nebezpečného 
mediálního násilí.  

Rada uložila na svém 17. zasedání 2012 dne 18. září 2012 provozovateli pokutu (č.j. 9421/2012/O, 
zn. LOJ/3465/2012), proti níž se provozovatel odvolal a kterou následně potvrdil Městský soud 
v Praze. Pokuta již byla uhrazena. 

Nyní tedy program DaTel Report avizoval vysílání pořadu Beze stopy II (18) opět, a to na 
programu NOVA dne 13. března 2014 od 14.20 hodin a následující den 14. března 2014 v repríze 
na programu Nova Cinema 2013 od 08.30 hodin. Bylo vyčkáno odvysílání předmětného dílu 
a následně byl proveden monitoring. 

Bylo zjištěno, že díl seriálu, který byl pod tímto názvem vysílán, neodpovídá dílu, za nějž Rada 
uložila pokutu.  

Dle uvedeného popisu se jedná o 18. díl 2. řady kriminálního seriálu Beze stopy. Předmětný díl má 
název Odkaz (Legacy). Za tento díl také provozovatel obdržel pokutu. 

Nyní však byl pod tímto názvem odvysílán díl následující, tedy v originále 19. díl dané řady s názvem 
Dvojník (Doppelgänger).  

Znamená to tedy, že provozovatel vypustil inkriminovaný 18. díl a nahradil jej následujícím 19. dílem, 
přičemž ovšem epizody přečísloval, aby nebyla plynulost série narušena.  

Analýza epizody Dvojník 

Epizoda Dvojník byla podrobena monitoringu. Díl se zabývá hledáním pohřešované ženy, která je 
posléze nalezena mrtvá. Podezřelými jsou její partner a jeho bratr – jednovaječná dvojčata. 
Vyšetřování odhalí, že jeden z bratrů nejenže že je pachatelem této vraždy, ale zřejmě je i masovým 
vrahem, neboť ženy zabíjel už dřív. Díl má otevřený konec, neboť nevinný z bratrů se zjevně rozhodl 
toho druhého krýt a vzít vinu na sebe. Vzhledem k identické DNA se jeví prokázání viny skutečnému 
vrahovi jako obtížné, ne-li nemožné. 
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Analyzovaný díl neobsahoval momenty, které by byly způsobilé ohrozit vývoj dětí nebo mladistvých. 
Byly ukázány černobílé fotografie mrtvé ženy – bezdomovkyně (zemřela utopením), na fotografiích 
bylo vidět i detail její tváře, obrázek však nepůsobil nějak drasticky.  

Stejně tak zobrazení mrtvé ženy – partnerky jednoho z bratrů – nemělo parametry možného ohrožení. 
Žena ležela na podlaze a z hlavy jí stékala krev. Záběr byl velmi krátký. 

Provozovatel se tedy odvysíláním epizody Dvojník nedopustil porušení zákona o vysílání.  

Zhodnocení: 
 
K zahájení správního řízení nebyl shledán důvod, neboť provozovatel epizodu, za jejíž uvedení 
v odpoledních hodinách byl v minulosti sankciován, z vysílání stáhnul a nahradil následujícím 
dílem. Je tedy zřejmé, že rozhodnutí Rady o tom, že daný díl nelze vysílat ve vysílacím čase 
mezi 06.00 a 22. hodinou, bylo respektováno. 
 
Obdobná situace nastala ostatně již loňského roku. Program DaTel Report avizoval vysílání 
pořadu Beze stopy II (18) opět, a to na programu NOVA dne 29. července 2013 od 14.35 hodin 
a následující den 30. července 2013 v repríze na programu Nova Cinema 2013 od 12.05 hodin. 
I v tomto případě se jednalo o nasazení jiného dílu (shodně s nynější situací se jednalo 
o epizodu Dvojník). 
 
Zdá se tedy, že postup provozovatele, jímž je vynechávání sankciovaného dílu z vysílání, lze 
považovat za dlouhodobější trend.  
 
 
 
 

Zpracovala: Lenka Burešová, 18. března 2014 
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AK Erhartová Vítek 
Nad Petruskou 1 
1200 Praha 2 
Česká republika 

 
Sp. zn./Ident.:  
Č.j.: FOL/1274/2014 
Zasedání Rady č. 7 - 2014 / poř.č.: 22 

 

 
 
 Věc: žádost o vydání právního stanoviska ve věci vysílání reklamy na elektronické 
cigarety 
 
Dne 14. března 2014 byla Radě doručena Vaše žádost ve věci vysílání rozhlasové reklamy na 
elektronické cigarety (č.j. 2089). Žádáte Radu o vydání stanoviska vyjadřujícího právní názor 
Rady dle §5 písm. z) zákona č. 231/2001 Sb. Rada se seznámila s Vaší žádostí na svém 7. 
zasedání konaném dne 1. dubna 2014.  
 
Dle §5 písm. z) zákona č. 231/2001 Sb. Rada vydává stanoviska, která vyjadřují právní názor 
Rady ve věcech náležejících do její působnosti podle zákona. 
 
Rada je ústřední správní úřad, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního 
vysílání a plní úkoly stanovené zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání. 
 
Rada zastává názor, že každý případ odvysílání reklamy na elektronické cigarety je zapotřebí 
posoudit individuálně a v současnosti není na místě vydávat jakékoliv obecné stanovisko. 
 
Provozovatel má právo vysílat programy svobodně a nezávisle, což se týká i zařazování 
reklam. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze v případě, že by jejich odvysíláním došlo k 
porušení zákona. Rada v žádném případě nevykonává v rádiích cenzuru ani nevykonává 
dohled nad provozovateli vysílání nad rámec povinností, jež jí zákon o vysílání stanovuje.  
 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne: 1.4.2014 Bc. Ivan Krejčí 

 předseda Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 
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