
 

 
 
 
 

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 § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále 
jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto  
 

r o z h o d n u t í : 
 
Rada ukládá podle § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. společnosti EMPRESA MEDIA, a.s., 
IČ: 26418011, se sídlem Mikuleckého 1309/4, Braník, 147 00 Praha 4; pořádkovou pokutu ve 
výši 5000,- Kč , neboť bez řádného odůvodnění odepřela podat Radě vysvětlení, k němuž byla 
vyzvána dopisem pod č.j. RRTV/1791/2015-LOJ, a to, na základě jakého smluvního ujednání 
nebo neformální dohody byly v pořadu Naše zprávy, který byl vysílán 11. dubna 2015 od 18:30 
hodin na programu Televize Barrandov, v reportáži Za ušním šelestem může být stres, 
prezentována loga časopisů Týden, Sedmička a Exkluziv.  
 
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 2015413. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Provozovatel Barrandov Televizní Studio a. s. odvysílal na programu Televize Barrandov 
v pořadu Naše zprávy dne 11. dubna 2015 od 18:30 hodin reportáž „za ušním šelestem může 
být stres“. 
 
 
Popis: 
 
Reportáž Za ušním šelestem může být stres, byla věnována onemocnění s názvem tinnitus, 
neboli ušní šelest. Problém byl ilustrován na příkladu pacienta Miroslava Dominika, jehož obtíže 
byly popsány a které přiblížil i on sám. Z odborného hlediska problém a způsob léčby popsal 
Aleš Hahn, předsedo ORL kliniky FNKV. Reportáž měla informativní a osvětový charakter.  
 
 
Kromě základního obsahu reportáže se v ní zcela mimo její téma objevily prezentace titulů 
časopisů Týden, Sedmička a Exkluziv. Poprvé se prvek tohoto charakteru objevil v mírné 
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podobě při představení reportéra – součástí titulku se jménem reportéra bylo logo časopisu 
Týden: 

 
V podstatně výraznější formě byly v obraze prezentovány obálky časopisů při promluvách 
pacienta Miroslava Dominika. Pozadí za ním tvořily přední strany časopisů Týden, Sedmička a 
Exkluziv: 
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Prezentace obálek časopisů s jasně patrnými logy s tématem reportáže nijak nesouvisela.  
 
 
Rada se věcí zabývala na svém  8. zasedání, konaném ve dnech 28. a 29. dubna 2015 a 
dospěla k závěru, že je nezbytné společnost EMPRESA MEDIA a.s., vydavatele 
uvedených periodik, požádat o podání vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání 
nebo neformální dohody byly v pořadu Naše zprávy, který byl vysílán 11. dubna 2015 od 
18:30 hodin na programu Televize Barrandov, v reportáži Za ušním šelestem může být 
stres, prezentována loga časopisů Týden, Sedmička a Exkluziv.  
 
 
Společnost EMPRESA MEDIA a.s. na písemnou žádost Rady č.j. RRTV/1791/2015-LOJ, 
doručenou dne 13. 5. 2015, nijak nereagovala.  
 
§ 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. Správního řádu.  
 
„Každý je povinen podat správnímu orgánu vysvětlení podle odstavce 1. Tomu, kdo 
bezdůvodně odepře podat vysvětlení, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu (§ 62) až 
do výše 5 000 Kč.“ 
 
 
Rada se věcí zabývala na svém 14. zasedání, konaném ve dnech 4. a 5. srpna 2015, a 
rozhodla o udělení pořádkové sankce ve výši 5 000 Kč, neboť společnost EMPRESA MEDIA a. 
s. bez jakéhokoli důvodu odmítla podat vysvětlení. 
 
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. 
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Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
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