
FTV Prima, spol. s r.o./Prima – stěžovatel (č. j. 2011/2014 a 2012/2014) poukazuje na 

rozdílnou hladinu zvuku u vysílaných pořadů a vložených reklamních spotů. Konkrétně uvádí 

pořad To je vražda, napsala odvysílaný dne 11. března 2014 od 9:55 hodin.  

 

 

Vyjádření OT 

Stížnost je založena na mylné interpretaci stěžovatele, že legislativa od 1. června 2013 

zakazuje vysílání reklamy výrazně hlasitější, než je hlasitost okolního programu. 

Novelizovaný zákon provozovateli ukládá povinnost dodržovat úroveň hlasitosti zvukové 

složky obchodních sdělení v televizním vysílání. Zákon však nereguluje hlasitost obchodních 

sdělení ve vztahu k okolnímu pořadu. Je proto možné, že reklamní spoty jsou vysílány 

v hlasitosti v souladu se zákonem, oproti tomu ale hlasitost pořadu, do kterého je reklama 

vložena, může být výrazně nižší. Reklamní spoty jsou pak znatelně hlasitější než televizní 

pořad. 

 

Podle vyhlášky č. 122/2013 Sb. je hladina hlasitosti reklamy, teleshoppingu a označení 

sponzora normována na cílovou hladinu –23,0 LUFS (LUFS – jednotka hlasitosti vztažená k 

celému rozsahu hlasitosti v signálu v rozmezí –70 až 0 LUFS), s maximální odchylkou +/– 

1,0 LU (LU – jednotka hlasitosti odpovídající 1 dB) a maximální povolená skutečná špičková 

hladina hlasitosti reklamy, teleshoppingu a označení sponzora je –1 dBTP (dB skutečné 

špičky). 

 

Daná epizoda seriálu To je vražda, napsala obsahovala jediný reklamní blok (v čase 

00:20:30-00:26:26 od začátku pořadu, reálný čas od 10:16:49 hodin), jehož hlasitost dle 

provedených měření nebyla v souladu s vyhláškou č. 122/2013 Sb.: integrovaná hlasitost        

-29.1 LUFS (6.1 LU), max. špičková úroveň: -11.5 dBTP.  

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad 

v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 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.), upozorňuje provozovatele 

televizního vysílání FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Praha 8 – Libeň, Na 

Žertvách 24/132, PSČ 180 00, na porušení § 49 odst. 3) zákona č. 231/2001 Sb., podle 

něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v 
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souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 

2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí 

odpovídat normované úrovni -23 LUFS s tolerancí +/- 1,0 LU, neboť provozovatel dne 

11. března 2014 od 10:16:49 hodin odvysílal na programu Prima blok reklamních spotů 

o hladině hlasitosti o hladině hlasitosti -29,1 LUFS. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 

dní ode dne doručení tohoto upozornění. 
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Číslo stížnosti: #00431 
Datum a čas stížnosti: 11.03.2014 12:14 
Počet příloh: 0 
  
Jméno a příjmení: Jan Kalfiřt 
Datum narození: 12.07.1950 
  
Ulice: Míšovická 3 
Město: Praha 5 - Zličín 
PSČ: 155 21 
E-mail: kalfirt@email.cz 
Telefon:  
Fax:  
Mobil: 721390571 
  
Datum a čas vysílání: 11.03.2014 09:55 
Název programu / služby: To je vražda, napsala 
Typ příjmu: Satelit 
  
Předmět stížnosti: Rozdílná hladinu zvuku a úroveň pořadů TV Prima 

Dobrý den,  
 
dovoluji si Vám předat stížnost na rozdílnou hladinu zvuku mezi vysílaným pořadem a reklamnímy 
spoty a na úroveň některých pořadů TV Prima.  
 
Jan Kalfiřt 
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Číslo stížnosti: #00432 
Datum a čas stížnosti: 11.03.2014 12:37 
Počet příloh: 0 
  
Jméno a příjmení: Jan Kalfiřt 
Datum narození: 12.07.1950 
  
Ulice: Míšovická 3 
Město: Praha 5 - Zličín 
PSČ: 155 21 
E-mail: kalfirt@email.cz 
Telefon:  
Fax:  
Mobil: 721390571 
  
Datum a čas vysílání: 11.03.2014 09:55 
Název programu / služby: To je vražda, napsala 
Typ příjmu: Satelit 
  
Předmět stížnosti: Rozdílná hladina zvuku a úroveň některých pořadů 

Dobrý den, protože jste neobdrželi v mé minulé poště přílohu v PDF, která byla její součástí, 
posílám svoji stížnost ještě jednou.  
 
Dobrý den, pokud si dobře pamatuji, od 1. 7. 2013 jsou všechny TV stanice poviny dodržovat 
stejnou hladinu zvuku u vysílaných pořadů a vložených reklamních spotů. Tuto povinnost, a ne 
poprvé, velice zásadním způsobem porušila TV Prima dne 11. března u pořadu "To je vražda, 
napsala", vysílaném od 9,55 hodin. U televizoru PANASONIC činil rozdíl hladiny zvuku mezi 
pořadem a reklamnímy spoty 16 stupňů hlasitosti. Konkrétně, u filmu jsem měl sílu zvuku 
nastavenu na st. 38, a při relkamách, aby byla úroveň na stejné hladině, jsem byl nucen hladinu 
zvuku stáhnou na st. 22. Ještě před dvěma týdny jsem měl úroveň hlasitosti nastavenu během 
všech vysílaných pořadů od počátku až do konce stabilně na st. 29 - 30. Budu rád, když se 
zasadíte rázným způsobem o nápravu, protože se jedná o velice nepříjemný zlozvyk.  
Na závěr, velice mne zaráží úroveň některých vysílaných pořadů, kdy vrchol nevkusu a trapností 
představuje pořad „Partička“. Jako druhý příklad uvádím pořad „Máme rádi Česko“, pokud se má 
jednat o propagaci naší republiky, tak je velice trapná a na velice nízké úrovni. O uměleckých 
kvalitách propagonistů obou pořadů se nebudu radši ani zmiňovat. Kam až klesne úroveň české 
televizní kultury, a může se ještě nadále zhoršovat?  
 
S pozdravem  
 
Jan Kalfiřt, Praha 
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