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Rozdílová tabulka k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání  
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

s předpisy Evropské unie 

 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

a další související zákony 
 

 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o 
koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících 

poskytování audiovizuálních mediálních služeb  
(směrnice o audiovizuálních mediálních službách) 

 
Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 
 

Obsah CELEX č. Ustanovení (čl., 
odst., písm., 
bod., apod.) 

Obsah 

§ 2 odst. 1 
písm. s) bod 
2 

s) sponzorováním 
2. v televizním vysílání jakýkoliv příspěvek 
od osoby, která neprovozuje televizní vysílání, 
neposkytuje audiovizuální mediální služby na 
vyžádání, ani nevyrábí audiovizuální díla, 
poskytnutý k přímému nebo nepřímému 
financování televizního programu nebo 
pořadu s cílem propagovat své jméno nebo 
název, ochrannou známku, výrobky, služby, 
činnosti nebo obraz na veřejnosti, 

32010L0013 Čl. 1 odst. 1 
písm. k) 

k) „sponzorstvím“ jakýkoli příspěvek poskytnutý 
veřejným nebo soukromým podnikem nebo 
fyzickou osobou, které se nezabývají 
poskytováním audiovizuálních mediálních služeb 
ani výrobou audiovizuálních děl, na financování 
audiovizuálních mediálních služeb nebo pořadů 
s cílem propagovat svou firmu, ochrannou známku, 
obraz na veřejnosti, činnosti nebo produkty; 

§ 12 odst. 12 
písm. e) 
 

Rada dále platnost licence neprodlouží v 
případě, že provozovateli vysílání s licencí  
byla opakovaně pravomocným rozhodnutím 
uložena sankce za závažné porušení  
následujících povinností: 
e) zařadil do vysílání pořady, které mohou 

vážně narušit fyzický, psychický nebo 

32010L0013 Článek 27 odst. 1 Členské státy přijmou vhodná opatření, aby 
vysílání subjektů televizního vysílání, které spadají 
do jejich pravomoci, neobsahovalo pořady, které 
by mohly vážně poškodit tělesný, duševní nebo 
mravní vývoj nezletilých osob, zejména takové 
pořady, které obsahují pornografické scény nebo 
bezdůvodné násilí. 
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mravní vývoj nezletilých tím, že obsahují 
pornografii nebo hrubé samoúčelné násilí, 

 
§ 32 odst. 1 
písm. e) 
 

Provozovatel vysílání je povinen 
e) nezařazovat do vysílání pořady, které 
mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo 
mravní vývoj nezletilých zejména tím, že 
obsahují pornografii nebo hrubé samoúčelné 
násilí, 

32010L0013 Článek 27 odst. 1 Členské státy přijmou vhodná opatření, aby 
vysílání subjektů televizního vysílání, které spadají 
do jejich pravomoci, neobsahovalo pořady, které 
by mohly vážně poškodit tělesný, duševní nebo 
mravní vývoj nezletilých osob, zejména takové 
pořady, které obsahují pornografické scény nebo 
bezdůvodné násilí. 

§ 32 odst. 1 
písm. g) 
 

Provozovatel vysílání je povinen 

g) nezařazovat do programu pořady nebo 
upoutávky na pořad, které by mohly ohrozit 
fyzický, psychický nebo mravní vývoj 
nezletilých, v době od 06.00 do 20.00 hodin, 
jde-li o pořady a upoutávky na pořad 
nevhodné pro nezletilé do 18 let věku; v době 
od 20.00 do 22.00 hodin lze do programu 
zařazovat pořady a upoutávky na pořad, které 
nejsou nevhodné pro nezletilé od 15 let věku, 
a v době od 22.00 do 06.00 hodin lze do 
programu zařazovat pořady a upoutávky na 
pořad nevhodné pro nezletilé do 18 let věku; 
tato povinnost se na provozovatele vysílání 
nevztahuje, je-li vysílání koncovému uživateli 
dostupné na základě smlouvy uzavřené s 
osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto 
technické opatření, které této osobě umožňuje 
omezit přístup k vysílání nezletilým, 

32010L0013 Článek 27 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 27 odst. 2 

Členské státy přijmou vhodná opatření, aby 
vysílání subjektů televizního vysílání, které spadají 
do jejich pravomoci, neobsahovalo pořady, které 
by mohly vážně poškodit tělesný, duševní nebo 
mravní vývoj nezletilých osob, zejména takové 
pořady, které obsahují pornografické scény nebo 
bezdůvodné násilí. 
 
Opatření podle odstavce 1 se rovněž rozšíří i o jiné 
pořady, které mohou poškodit tělesný, duševní 
nebo mravní vývoj nezletilých osob, kromě 
případů, kdy je volbou doby vysílání nebo 
jakýmkoli technickým opatřením zajištěno, že 
nezletilé osoby, které jsou v dosahu vysílání, 
nemají běžně možnost tyto pořady vidět nebo 
slyšet. 
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§ 32 odst. 1 
písm. h) 
 

Provozovatel vysílání je povinen 

h) zajistit, aby rozhlasovému vysílání pořadů, 
na které se vztahují omezení podle písmene 
g), bezprostředně předcházelo slovní 
upozornění na nevhodnost pořadu pro 
nezletilé do 15 nebo do 18 let věku, a aby 
v televizním vysílání byly pořady a upoutávky 
na pořad, na které se vztahují omezení podle 
písmene g), označeny podle § 34a, 

32010L0013 Článek 27 odst. 3 Kromě toho, pokud se tyto pořady vysílají v 
nezakódované podobě, dbají členské státy, aby je 
ohlašovalo zvukové upozornění nebo aby je během 
celého vysílání označovaly obrazové prostředky. 

§ 33 odst. 4 
 

(4) Za událost značného společenského 
významu se dále považuje událost, která byla 
za událost značného společenského významu 
prohlášena některým z členských států 
Evropské unie a tato skutečnost byla 
oznámena v Úředním věstníku Evropské unie. 
Provozovatel televizního vysílání nesmí 
využívat výhradní práva k vysílání události 
značného společenského významu oznámené 
v Úředním věstníku Evropské unie způsobem, 
který by podstatnou část veřejnosti v členském 
státě Evropské unie, jenž ji prohlásil za 
událost značného společenského významu, v 
rozporu s jeho právními předpisy zbavoval 
možnosti sledovat tuto událost v přímém 
přenosu nebo ze záznamu na volně dostupném 
televizním programu. Seznam událostí 
značného společenského významu 
oznámených v Úředním věstníku Evropské 
unie je Rada povinna zpřístupnit způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 

32010L0013 Článek 14 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 14 odst. 2 
 
 

Každý členský stát může v souladu s právem Unie 
přijmout opatření, která zajistí, aby subjekty 
televizního vysílání, které spadají do jeho 
pravomoci, nevysílaly na základě výhradních práv 
události, jimž členský stát přikládá zásadní 
společenský význam, způsobem, který zbavuje 
významnou část veřejnosti tohoto členského státu 
možnosti sledovat tyto události v přímém přenosu 
nebo ze záznamu ve volně dostupném televizním 
vysílání. V této souvislosti dotyčný členský stát 
vypracuje seznam určených vnitrostátních nebo 
jiných událostí, jimž přikládá zásadní společenský 
význam. Tento seznam vypracuje jasným a 
transparentním způsobem v přiměřené lhůtě. 
Přitom dotyčný členský stát rovněž určí, zda by 
tyto události měly být celé nebo zčásti přenášeny v 
přímém přenosu nebo, je-li to nezbytné nebo 
vhodné z objektivních důvodů veřejného zájmu, 
zda mají být celé nebo zčásti přenášeny ze 
záznamu. 
Členské státy neprodleně oznámí Komisi všechna 
opatření, která podle odstavce 1 přijaly nebo 
zamýšlejí přijmout. Ve lhůtě tří měsíců po obdržení 
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Článek 14 odst. 3 

oznámení Komise ověří, zda jsou opatření 
slučitelná s právem Unie, a sdělí je ostatním 
členským státům. Vyžádá si stanovisko výboru 
zřízeného podle článku 29. Přijatá opatření 
neprodleně zveřejní v Úředním věstníku Evropské 
unie a nejméně jednou ročně zveřejní souhrnný 
seznam opatření přijatých členskými státy.  
Členské státy zajistí vhodnými prostředky v rámci 
svých vnitrostátních právních předpisů, aby 
subjekty televizního vysílání, které spadají do 
jejich pravomoci, vykonávaly výhradní práva, 
která nabudou po dni 18. prosince 2007, tak aby 
významná část veřejnosti v jiném členském státě 
nebyla zbavena možnosti sledovat události, které 
tento jiný členský stát určil v souladu s odstavci 1 a 
2, celé nebo zčásti v přímém přenosu nebo, je-li to 
nezbytné nebo vhodné z objektivních důvodů 
veřejného zájmu, celé nebo zčásti ze záznamu ve 
volně dostupném televizním vysílání, jak tento jiný 
členský stát určil podle odstavce 1. 

§ 45 odst. 1 a 
2 

(1) Povinnosti provozovatele televizního 
vysílání stanovené v § 42 až 44 se nevztahují 
na provozovatele 
a) místního vysílání, který není účastníkem 

celoplošné televizní sítě, 
b) programu vysílaného výhradně v jiném než 

českém jazyce nebo v jiném než v 
některém z jazyků členských států 
Evropské unie; je-li však v jiném než 
českém jazyce nebo v jiném než v 
některém z jazyků členských států 
Evropské unie vysílána jen podstatná část 
programu, povinnosti provozovatele 

32010L0013 Článek 18 Tato kapitola (Podpora distribuce a výroby 
televizních pořadů) se nevztahuje na televizní 
vysílání, které je určeno pro místní diváky a které 
není součástí vnitrostátní sítě. 
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televizního vysílání stanovené v § 42 až 
44 se nevztahují jen na tuto část. 

 
(2) Povinnosti provozovatele televizního 
vysílání stanovené v § 42 až 44 se nevztahují 
na provozovatele televizního vysílání 
určeného výlučně pro příjem mimo území 
České republiky, jakož i mimo území 
členských států Evropské unie, které není 
přímo nebo nepřímo přijímáno veřejností v 
České republice anebo v některém z členských 
států Evropské unie. 
 

§ 46 odst. 1 
písm. c) 
 

Evropským dílem se rozumí 
c) dílo vyrobené v koprodukci v rámci 

smlouvy týkající se audiovizuálního 
odvětví uzavřené mezi Evropskou unií 
a třetím státem, splňuje-li toto dílo 
podmínky stanovené ve smlouvě, na 
základě které bylo vyrobeno. 

 

32010L0013 Článek 1 odst. 1 
písm. n) iii) 

Pro účely této směrnice se „evropskými díly“ 
rozumí:  
iii) díla vytvořená v koprodukci v rámci dohod 
týkajících se audiovizuálního odvětví, které byly 
uzavřeny mezi Unií a třetími zeměmi, a splňující 
podmínky stanovené v každé takové dohodě. 

§ 48 odst. 2 
 

(2) Obchodní sdělení nesmějí  
a) přímo nabádat nezletilé ke koupi nebo 

pronájmu určitého výrobku nebo služby s 
využitím jejich nezkušenosti nebo 
důvěřivosti, 

b) přímo nabádat nezletilé, aby přemlouvali 
své rodiče nebo jiné osoby ke koupi 
nabízeného zboží nebo služeb, 

c) využívat zvláštní důvěru nezletilých ke 
svým rodičům, učitelům nebo k jiným 
osobám, nebo 

d) bezdůvodně ukazovat nezletilé v 

32010L0013 Článek 9 odst. 1 
písm. g) 

Členské státy zajistí, aby audiovizuální obchodní 
sdělení poskytovaná poskytovateli mediálních 
služeb, kteří spadají do jejich pravomoci, splňovala 
tyto požadavky: 
 
g) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí tělesně 
nebo mravně ohrožovat nezletilé osoby. Nesmějí 
proto přímo nabádat nezletilé osoby ke koupi nebo 
pronájmu produktu nebo služby a využívat k tomu 
jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti, přímo 
nabádat nezletilé osoby, aby přesvědčovaly své 
rodiče nebo třetí osoby ke koupi propagovaného 
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nebezpečných situacích. zboží nebo služby, využívat zvláštní důvěru, kterou 
mají nezletilé osoby k rodičům, svým učitelům 
nebo jiným osobám, ani bezdůvodně zobrazovat 
nezletilé osoby v nebezpečných situacích. 
 

§ 54b 
 

  ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ POŘADŮ PRO 
OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM A 

OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM  
§ 54b 

 
(1) Provozovatel televizního vysílání s licencí 
je povinen na každém svém celoplošně 
prostřednictvím vysílačů šířeném programu 
pořady v rozsahu představujícím alespoň 15 % 
celkové stopáže vysílaných pořadů zpřístupnit 
skrytými titulky, a pořady v rozsahu 
představujícím alespoň 2 % celkové stopáže 
vysílaných pořadů zpřístupnit audiopopisem.  

 
(2) Provozovatel televizního vysílání ze 
zákona je povinen na každém svém celoplošně 
šířeném programu pořady v rozsahu 
představujícím alespoň 70 % celkové stopáže 
vysílaných pořadů zpřístupnit skrytými titulky 
a pořady v rozsahu představujícím alespoň 2 
% celkové stopáže vysílaných pořadů vyrobit 
v českém znakovém jazyce nebo simultánně 
tlumočit do českého znakového jazyka, a dále 
pořady v rozsahu představujícím alespoň 10 % 
celkové stopáže vysílaných pořadů zpřístupnit 
audiopopisem. 
 
(3) Povinnost podle odstavců 1 nebo 2 se 

32010L0013 Článek 7 Členské státy vyzvou poskytovatele mediálních 
služeb spadající do jejich pravomoci, aby zajistili 
postupné zpřístupnění svých služeb osobám se 
zrakovým nebo sluchovým postižením. 
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nevztahuje na programy, jejichž převážná část 
není tvořena pořady nebo ji tvoří pořady, které 
vzhledem k jejich povaze nelze nebo není 
účelné zpřístupňovat formami podle odstavce 
1 nebo 2 pro osoby se sluchovým postižením 
nebo pro osoby se zrakovým postižením, 
zejména 
a) hudební televizní programy,  
b) programy zaměřené výhradně na propagaci 
vlastního televizního vysílání a výrobků, 
služeb a dalších činností souvisejících 
s provozováním vlastního televizního vysílání 
(§ 67 odst. 1) a programy zaměřené výhradně 
na reklamu a teleshopping (§ 67 odst. 2), nebo 
c) programy, které sestávají pouze z televizní 
grafiky nebo videotextu bez doprovodného 
mluveného slova. 
(4) Do celkové stopáže vysílaných pořadů se 
nezapočítává stopáž pořadů, které vzhledem 
k jejich povaze nelze nebo není účelné pro 
osoby se sluchovým postižením zpřístupňovat. 
Do celkové stopáže pořadů, které se 
zpřístupňují pro osoby se zrakovým 
postižením, se nezapočítává stopáž pořadů, 
které vzhledem k jejich povaze nelze nebo 
není účelné pro osoby se zrakovým 
postižením zpřístupňovat. 
 
(5) Pro účely kontroly plnění povinnosti podle 
odstavců 1 nebo 2 se za rozhodné období 
považuje kalendářní čtvrtletí. Odvysílání 
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pořadu, jehož začátek a konec připadnou do 
různých kalendářních čtvrtletí, se pro účely 
kontroly vykazuje pouze v kalendářním 
čtvrtletí, do kterého připadne více než 
polovina stopáže pořadu.   
(6) Provozovatel televizního vysílání podle 
odstavců 1 nebo 2 v přehledu pořadů na 
jednotlivých programech, který poskytuje 
sdělovacím prostředkům nebo zveřejňuje na 
svých internetových stránkách, označí pořady 
zpřístupněné pro osoby se sluchovým 
postižením a pro osoby se zrakovým 
postižením tak, aby bylo zřejmé, pro kterou 
skupinu osob s postižením a jakou formou je 
pořad zpřístupněn. 
(7) Provozovatel televizního vysílání podle 
odstavců 1 nebo 2 průběžně zpracovává údaje 
o naplňování povinnosti podle odstavce 1 
nebo 2 za jednotlivá kalendářní čtvrtletí a 
Radě do 15 dnů ode dne, kdy k tomu obdrží 
její písemnou výzvu, poskytne za ve výzvě 
označené ukončené kalendářní čtvrtletí 
přehledy všech odvysílaných pořadů 
zpřístupněných pro osoby se sluchovým 
postižením a pro osoby se zrakovým 
postižením zpracované tak, aby zahrnovaly 
informace, na jakých programech, kdy a 
v jakých vysílacích časech byly tyto pořady 
odvysílány, jaká byla jejich stopáž a jakou 
formou byly pro osoby se sluchovým 
postižením a pro osoby se zrakovým 
postižením zpřístupněny.   
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(8) Provozovatel televizního vysílání podle 
odstavců 1 nebo 2 je povinen údaje o 
pořadech zpřístupněných pro osoby se 
sluchovým postižením a pro osoby se 
zrakovým postižením uchovávat a na 
písemnou výzvu je Radě poskytnout zpětně. 
Tato povinnost se nevztahuje na údaje 
vykazované za kalendářní čtvrtletí, od jehož 
konce do dne doručení výzvy Rady 
provozovateli televizního vysílání uplynula 
doba delší než 2 roky. 
 

§ 60 odst. 3 
písm. c) 

Provozovatel vysílání nebo provozovatel 
převzatého vysílání se dále dopustí přestupku 
tím, že 
c) zařazuje do vysílání pořady nebo další části 
vysílání, které mohou vážně narušit fyzický, 
psychický nebo mravní vývoj nezletilých 
zejména tím, že obsahují pornografii nebo 
hrubé samoúčelné násilí, 

32010L0013 Článek 27 odst. 1 Členské státy přijmou vhodná opatření, aby 
vysílání subjektů televizního vysílání, které spadají 
do jejich pravomoci, neobsahovalo pořady, které 
by mohly vážně poškodit tělesný, duševní nebo 
mravní vývoj nezletilých osob, zejména takové 
pořady, které obsahují pornografické scény nebo 
bezdůvodné násilí. 

Článek VI. 
Změna 

zákona č. 
132/2010 Sb. 

    

§ 6 odst. 3 (3) Poskytovatel audiovizuální mediální 
služby na vyžádání je povinen zajistit, aby 
audiovizuální mediální služba na vyžádání, 
jejíž obsah může vážně narušit fyzický, 
psychický nebo mravní vývoj nezletilých 
zejména tím, že obsahuje pornografii nebo 
hrubé samoúčelné násilí, byla dostupná pouze 
tak, aby nezletilí neměli běžně možnost obsah 

32010L0013 Článek 12 Členské státy přijmou vhodná opatření, která 
zajistí, aby audiovizuální mediální služby na 
vyžádání poskytované poskytovateli mediálních 
služeb spadajícími do jejich pravomoci, které by 
mohly vážně narušit tělesný, duševní nebo mravní 
vývoj nezletilých osob, byly dostupné pouze tak, 
aby nezletilé osoby neměly běžně možnost tyto 
audiovizuální mediální služby na vyžádání vidět 
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této audiovizuální mediální služby na 
vyžádání vidět nebo slyšet. 
 

nebo slyšet. 

§ 6 odst. 4 (4) Poskytovatel audiovizuální mediální 
služby na vyžádání je povinen tam, kde je to 
účelné, poskytnout k pořadu otevřené titulky 
nebo skryté titulky6) nebo tlumočení do 
českého znakového jazyka7) pro osoby se 
sluchovým postižením a audiopopis15) pro 
osoby se zrakovým postižením, má-li je 
k dispozici, nebo jinak zajistit, aby některé 
pořady poskytované v rámci audiovizuální 
mediální služby na vyžádání byly přístupné 
osobám se sluchovým postižením a osobám se 
zrakovým postižením. 

32010L0013 Článek 7 Členské státy vyzvou poskytovatele mediálních 
služeb spadající do jejich pravomoci, aby zajistili 
postupné zpřístupnění svých služeb osobám se 
zrakovým nebo sluchovým postižením. 

§ 8 odst. 3 (3) Audiovizuální obchodní sdělení týkající se 
alkoholických nápojů nesmějí být zaměřena 
na nezletilé a nesmějí podporovat nestřídmou 
konzumaci těchto nápojů. 

32010L0013 Článek 9 odst. 1 
písm. e) 

e) audiovizuální obchodní sdělení týkající se 
alkoholických nápojů nesmějí být zaměřena 
výslovně na nezletilé osoby a nesmějí podporovat 
nestřídmé požívání těchto nápojů; 
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