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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání konstatuje, že odvysíláním pořadu Zmijovisko dne 25.
června 2020 od 11:10 hodin na programu Skylink 7 došlo k porušení ustanovení § 32 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které zakazuje zařazovat do vysílání 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, jelikož pořad obsahoval značně brutální a naturalisticky pojaté scény násilí, jež
mohou u nezletilých osob vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti, a tím ohrozit
jejich psychický vývoj.

Odůvodnění:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) se na svém 13. zasedání konaném dne
21. 7. 2020 zabývala stížnostmi č.j. 10223/2020 a 10272/2020.
Na základě stížností Rada zjistila, že dne 22. června 2020 v čase 15:00 – 15:45 hod. byla do
vysílání programu Skylink 7 zařazena epizoda pořadu Zmijovsko.
Neboť Rada nedisponovala vlastním záznamem zmíněného odvysílání pořadu, zajistila záznam
jiného odvysílání stejného pořadu ze dne 25. června 2020 (čas vysílání od 11:10 hodin) na
programu Skylink 7.
Rada naznala:
Program Skylink 7 popsal inkriminovanou epizodu seriálu Zmijovsko takto:
Když skupina přátel z vysoké školy spolu se svými dětmi vyrazí na letní dovolenou do
malebného letoviska Zmijovisko netuší, že se jejich životy obrátí naruby. Během jednoho
večera plného zábavy a veselí zmizí patnáctiletá Ada. Rozběhne se rozsáhlé
vyšetřování, ale nepřinese žádný výsledek. Po Adě jako by se slehla zem. O rok později
se otec zmizelé dívky vrací na místo tragédie, aby pokračoval v hledání. Pátrá na vlastní
pěst a pomalu odhaluje nové, překvapující souvislosti, nové svědky a podezřelé. Do
popředí začne vyplouvat příběh Adiných rodičů a jejich přátel z mládí. Odkrývají se
komplikované vztahy plné konfliktů, vášní a předsudků, které v sobě všichni dlouhá léta
potlačovali. Postupně se odhaluje pravda o životě ve lži, přetvářce, posedlosti a
nenávisti, která nevyhnutelně vede k tragédii.
Analýzou pořadu byly zjištěny scény problematické z hlediska ochrany dětského diváka.
Jedna z problematických scén se odehrává v 36.minutě pořadu:

Muž přichází zezadu k sedící dívce, bere sekyru a zatíná ji do její hlavy. Následně sekyru z hlavy
vytáhne, dívka padá s otevřenou lebkou na zem a v křečích umírá, což kamera snímá v detailu.

Celá scéna je pojata značně naturalisticky, míra drastičnosti je značná a nepochybně má
potenciál způsobit psychický otřes nejen u dětských diváků.
Epizoda obsahuje i další scény, které mají potenciál ohrozit psychický vývoj dětí:
12. minuta – pár unese přibližně desetiletou dívku a nad jejím svázaným tělem se domlouvá,
jakým způsobem ji zabijí. Žena je přitom pohlavně vzrušená a drží se rukou za rozkrok. Naléhá
na muže, že chce krev, aby oběť podřízl. Scéna působí značně tísnivě hlavně vzhledem k situaci
malé holčičky, která je při vědomí a vše musí s intenzivním strachem o svůj život sledovat.
27. minuta – muž musí identifikovat tělo své dcery ve značném stádiu rozkladu.

33. a 35. minuta – záběry páru souložícího ve stoje v lese. Scény v rámci celku pořadu jsou
dalším aspektem dokládajícím nevhodnost pořadu pro dětského diváka.

44. minuta – muž a žena spolu zápasí ve vodě, načež žena zarazí podpatek boty do mužovy
hlavy. Scéna je opět pojata tak, že smrtelné zranění zobrazuje zcela naturalisticky.

Rada konstatuje, že ust § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
„Provozovatel vysílání je povinen 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; tato
povinnost se na provozovatele vysílání nevztahuje, je-li vysílání koncovému uživateli dostupné
na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto technické
opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým,“
má charakter ohrožovací, k vyvození odpovědnosti postačí tedy již jen pouhé ohrožení objektu
viz například rozsudek NSS č.j. 8 As 50/2015 ze dne 13. října 2015.
„Z logiky ohrožovacího deliktu, jak byla vymezena výše, pak především plyne, že není určující
výše či povaha vzniklých škod (na níž byl znalec v citované části posudku dotazován) …, ale
následek jednání stěžovatele, které životní prostředí ohrozilo. Pro účely trestního práva (k němuž
lze v případě správního trestání přihlédnout) jsou ohrožovací delikty definovány tak, že „k jejich
dokonání postačuje pouhé ohrožení chráněného zájmu. Jejich následek spočívá ve vyvolání
situace, při níž hrozí reálné nebezpečí, a chybí jen jeden nebo několik málo aktů k tomu, aby
nastala porucha, k níž vyvolaný stav směřuje“ (Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. 2. vydání, Praha:
C. H. Beck, Praha, 2012, str. 2768). Ohrožovací následek znamená vyvolání stavu, který
představuje pro objekt přestupku (tedy pro určitý zájem společnosti chráněný zákonem) hrozbu
jeho poruchy neboli stav nebezpečí. Poruchový následek pak znamená již přímý zásah objektu
přestupku.“
Jinak řečeno, Rada usoudila, že pro porušení zákonné povinnosti provozovatele postačuje
vyvolání situace, při níž hrozilo nebezpečí narušení fyzického, psychického nebo mravního vývoje
dětí a mladistvých.

Rada dále vzala v potaz:
Pro argumentativnost a zřetelnost své správní úvahy se Rada rozhodla definovat pojmy,
jichž zákon č. 231/2001 Sb. užívá:
ČI. 7 odst. 2) Evropské úmluvy o přeshraniční televizi uvádí:
Všechny části programů, které by mohly poškozovat fyzický, psychický či morální vývoj dětí a
dospívajících, nesmějí být zařazovány do vysílání v čase, kdy je pravděpodobné, že by je tyto
osoby mohly sledovat. Tato podmínka je přímo aplikovaná právě v ustanovení § 32 odst. 1 písm.
g) zákona č. 231/2001 Sb.
V prvé řadě se Rada rozhodla definovat pojem děti a mladiství, přestože se na první pohled jedná
o terminologii obecně známou.
Dítětem se dle 61. 1 Úmluvy o právech dítěte (dále jen Úmluva) rozumí každá lidská bytost mladší
osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve.
Dle čl. 3 Úmluvy musí být zájem dítěte předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať
už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy nebo, správními
orgány nebo zákonodárnými orgány. Čl. 17 pak upravuje důležitou funkci hromadných
sdělovacích prostředků (...) a za tímto účelem státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy,
povzbuzují tvorbu odpovídajících zásad ochrany dítěte před informacemi a materiály škodlivými
pro jeho blaho, majíce na mysli ustanovení čl. 13 a 18 Úmluvy.
Zákon č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)
§ 30 a následující rozlišují fyzické osoby na zletilé a nezletilé. Zletilosti se nabývá dovršením
osmnáctého roku. Před dosažením tohoto věku se zletilosti nabývá přiznáním svéprávnosti nebo
uzavřením manželství. Takto nabytá zletilost se neztrácí ani zánikem manželství ani prohlášením
manželství za neplatné.
Za mladistvého se dle ustanovení § 42 trestního zákona považuje osoba, která v době spáchání
trestného činu dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého věku.
Dle § 2 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví
ve věcech mládeže a o změně některých zákonů se dítětem rozumí osoba mladší patnácti let a
mladistvým osoba mezi patnáctým a osmnáctým rokem věku.
Rada tedy má za to, že v souladu s její povinností dohlížet na dodržování zákonů v oblasti vysílání
je také dohlížet v oblasti vysílání na zájmy a blaho dětí tak, jak vychází především z Úmluvy.
Další, v právním řádu užívaný, pojem dětí a mladistvých je pak již podskupinou této definice a
nepřekračuje její věkové hranice.
Rada tedy tvrdí, že § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. rozumí pod pojmem děti a
mladiství všechny osoby ve věku do osmnácti let bez dalšího přesnějšího vymezení, (dále
jen dítě).
Rada se dále zabývala pojmy ohrožení fyzického, psychického nebo mravního vývoje.
Rada se domnívá, že není nutné polemizovat nad obsahem slova vývoj, jakož i pojmu fyzický,
nebo-li tělesný a pojmu psychický, nebo-li duševní, neboť se dle jejího názoru jedná o pojmy
obecně známé.

V případě pojmu morální vychází Rada z morálky, tedy sféry lidského jednání a chování
pozorovatelné z hlediska etických hodnot; morální pak chápe jako soubor pravidel morálky, jimiž
se řídí jednání lidí v určité společnosti. V této souvislosti považuje Rada za vhodné zmínit také
pojem dobré mravy - měřítko hodnocení konkrétních situací, odpovídajícím obecně uznávaným
pravidlům slušnosti v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti.
Možné ohrožení pak Rada vykládá jako případnou, možnou odchylku z normálního
(obvyklého běžného, průměrného) vývoje jedince v důsledku zhlédnutí pořadu nebo
upoutávky v televizním vysílání, ke které ale fakticky nemusí dojít (může jí být včasným
zásahem, např. dalších osob, zabráněno).
Rada má za to, že je její povinností dohlížet, aby konkrétním pořadem nebo upoutávkou nemohla
být způsobená odchylka od jedinečného vývoje osobnosti dítěte, a to jednotlivě nebo současně
ve všech součástech jeho vývoje, tedy (buď jenom) tělesné, (a/nebo jenom) duševní, jakož (také
současně nebo jenom) i v jeho normách chování.

Rada konstatuje, že pořad Zmijovisko, a zejména pak scéna vraždy sekyrou, má značný
potenciál ohrozit zejména psychický vývoj dětí a mladistvých a uvedená klasifikace „12+“
neodpovídá realitě zobrazeného násilí, které u nezletilých osob může vyvolat psychický
otřes a následné trvalejší stavy úzkosti, a tím ohrozit jejich psychický vývoj. Zařazením
takovéhoto obsahu v zákonem chráněné době došlo k porušení ustanovení § 32 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které provozovatelům ukládá 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; tato povinnost se na provozovatele
vysílání nevztahuje, je-li vysílání koncovému uživateli dostupné na základě písemné
smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto technické opatření, které
této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým.
Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

