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V.
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA
1. Základní identifikační údaje
Název návrhu: Návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o
změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění pozdějších
předpisů, a některých dalších zákonů
Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě
dělené účinnosti rozveďte

Zpracovatel / zástupce předkladatele:
Ministerstvo kultury

patnáctým dnem po vyhlášení zákona s výjimkou
specifikovaných ustanovení

Implementace práva EU: Ano; (pokud zvolíte Ano):
- uveďte termín stanovený pro implementaci: 09.2020
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne
2. Cíl návrhu zákona
Cílem revize stávající právní úpravy je potřeba implementovat Směrnici Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých
právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních
služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu. Tato
implementace by měla dle deklarovaných cílů revidovaného rámce zvýšit ochranu spotřebitelů a
nezletilých, a to především na platformách pro sdílení videí, zajistit rovné podmínky na trhu, integritu
vnitřního trhu a zvýšit právní jistotu (konkrétně nastavením účinnějších a spravedlivějších pravidel v
oblasti propagace evropských děl a ochrany nezletilých při používání služeb VOD, zjednodušením a
vyjasněním postupů při uplatňování principu země původu a zajištěním nezávislosti regulátorů) či
v neposlední řadě zjednodušit legislativní rámec pro obchodní sdělení.
3. Agregované dopady návrhu zákona
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano
Celkový dopad na státní rozpočet, v tomto případě především na rozpočet Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání (RRTV), se bude odvíjet od intenzity výkonu dohledu, jaké bude třeba. Finanční dopady nelze
nyní přesněji kvantifikovat. Pokud by se po zavedení změn ukázalo, že nová agenda představuje výrazný
nárůst činností RRTV, navrhuje se provedení ex post hodnocení dopadů a vyvození důsledků pro změnu
kapacit Úřadu RRTV.
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano
V souvislosti s cílem zajistit integritu vnitřního trhu dojde k upřesnění pravidel a jejich sjednocení v rámci
EU.
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano
Dopad na podnikatelské subjekty (provozovatele televizního a rozhlasového vysílání, poskytovatele služeb
VOD, poskytovatele služeb platforem pro sdílení videonahrávek) bude dle jednotlivých hodnocených
oblastí jak pozitivní, tak negativní. Přínosy budou mít formu zvýšení právních jistot, snížení
administrativních nákladů, sjednocení podmínek pro podnikání, zvýšení transparentnosti či uvolnění
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regulace u obchodních sdělení. Náklady vzniknou především na straně poskytovatelů služeb VOD a
platforem pro sdílení videonahrávek ve spojitosti se zpřísněním úpravy v oblasti ochrany spotřebitelů a
nezletilých.
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne
Pokud ano, specifikujte.
3.5 Sociální dopady: Ano
Sociální dopady návrhu budou pozitivní. Návrh požaduje postupné zpřístupňování audiovizuálních děl pro
osoby se zrakovým a sluchovým postižením, a to i v rámci služeb VOD.
3.6 Dopady na spotřebitele: Ano
Předpokládaný pozitivní dopad bude mít především formu vyšší ochrany spotřebitelů a nezletilých, lepšího
přístupu k evropským dílům, a to i u služeb VOD, či lepšího přístupu k obsahu pro osoby se zrakovým a
sluchovým postižením.
3.7 Dopady na životní prostředí: Ne
Pokud ano, specifikujte.
3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne
Pokud ano, specifikujte.
3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne
Pokud ano, specifikujte.
3.10 Korupční rizika: Ne
Zvolené varianty pouze implementují novou směrnici. V žádném z věcných okruhů není navrhováno
přijetí přísnější úpravy. Dochází ke zpřesnění úpravy a srovnání podmínek pro podnikání jednotlivých
kategorií dotčených subjektů. Jednoznačná právní úprava poskytuje vyšší míru právní jistoty a usnadňuje
kontrolu nad aplikační praxí ze strany orgánů veřejné moci; návrh tedy zmenšuje reálný prostor pro
korupci. Změna nepřináší ani žádné nestandardní prvky. Jako novou, doposud v ČR ne příliš využívanou,
lze vnímat koregulaci/samoregulaci, na jejíž podporu klade směrnice důraz. Nové požadavky se týkají
platforem pro sdílení videonahrávek. Protože v této oblasti se pohybuje velký počet menších hráčů,
nepředpokládáme, že by z tohoto titulu vznikla výraznější korupční rizika. Celkově se tak návrhem
nezvyšuje pravděpodobnost, že dojde ke korupčnímu jednání. Dle stupnice uvedené v metodice lze
korupční rizika na pětistupňové slovní škále (extrémně nízká) – nízká – střední – vysoká – (extrémně
vysoká) hodnotit jako nízká.
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne
Pokud ano, specifikujte.
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ
REGULACE (RIA) K IMPLEMENTACI SMĚRNICE
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KTEROU SE MĚNÍ
SMĚRNICE 2010/13/EU O KOORDINACI NĚKTERÝCH
PRÁVNÍCH A SPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ
UPRAVUJÍCÍCH POSKYTOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH
MEDIÁLNÍCH SLUŽEB S OHLEDEM NA MĚNÍCÍ SE SITUACI
NA TRHU

PROSINEC 2019

Poznámka zpracovatelů:
Společnost EEIP, a.s. vypracovala hodnocení dopadů regulace na základě dat poskytnutých
zástupci dotčených stran a v souladu s obecnými principy hodnocení dopadů regulace,
metodickými pokyny k oceňování administrativní zátěže veřejné správy a podnikatelských
subjektů a dalšími závaznými dokumenty k hodnocení dopadů regulace. Výběr řešení je proveden
na základě kvalitativního a kvantitativního vyhodnocení návrhů, analýz a dat poskytnutých toutéž
stranou a získanými v rámci konzultací. Hodnocení dopadů se nezabývá a nevyčísluje absolutní
výši aktuálních a budoucích nákladů a přínosů, ale kvantifikuje jejich změnu (tj. nárůst či pokles)
po zavedení vybraných variant. RIA kalkuluje s nejvýznamnějšími dopady na veškeré dotčené
strany, marginální náklady a přínosy jsou hodnoceny jako zanedbatelné a nejsou pro jejich
nepodstatnost detailně rozebírány.
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1 Důvod předložení a cíle
2

Název

RIA k implementaci směrnice (dále jen „Směrnice“) Evropského parlamentu a Rady, kterou se
mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských
států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci
na trhu (dále jen „AVMS směrnice“).

3
4

Definice problému
Popis současného stavu

4.1.1.1 Pohled ze strany spotřebitele - poptávková strana

Většina diváků v ČR využívá stále pro příjem televize pozemní digitální vysílání, jde o 57,8 %
diváků ve druhém čtvrtletí 2018. Na druhém místě je aktuálně příjem přes satelit, na třetím
kabelová televize a nejmenší podíl má IPTV.
Nicméně řada lidí využívá více televizních přijímačů v domácnosti a na nich různé platformy či
naopak používá různých zařízení pro sledování televizního vysílání. Z posledních průzkumů
ATO za Q2 2018 také vyplývá, že lidé více přijímají HD vysílání, a to opět nejčastěji
prostřednictvím pozemních sítí. (Zdroj: https://www.televizniweb.cz/2018/10/nejvice-domacnosti-vevrope-vyuziva-pozemni-televizni-vysilani/)
Jak uvádí ČSÚ ve své zprávě k výsledkům VŠIT, není rozhlasové a televizní vysílání v druhé
dekádě nového milénia již limitované vlastnictvím klasického přijímače (televize či rádia) a stále
významnější roli hrají jiná technologická zařízení (počítač, tablet, chytrý telefon), přes která
mohou diváci prostřednictvím internetu sledovat či poslouchat živé vysílání. Díky existenci
hudebních a audiovizuálních katalogů není divák odkázán pouze na poslech či sledování obsahu v
reálném čase, ale může si vybrat z televizního či hudebního materiálu obsah, který chce ve
zvolenou dobu přehrát. Tyto služby poskytují buďto samotní provozovatelé televizního a
rozhlasového vysílání, nebo samostatní tvůrci hudebních či audiovizuálních katalogů (jako třeba
již zmíněný Stream.cz). Samozřejmostí se v průběhu minulých let stal také digitální přenos
televizního vysílání. (ČSÚ)
Dle výsledků VŠIT sleduje na webových stránkách běžných televizních stanic pořady čtvrtina
české populace. Tuto aktivitu vykonávají častěji muži (26 %) než ženy (23 %) a také mladší osoby
než starší. Přestože je starších diváků stále méně než těch mladých, tvoří poměrně větší podíl
diváků než je tomu u dalších typů webových stránek, které jsou využívány pro sledování videí.
Jedním z těchto typů jsou stránky určené ke sdílení videí, na kterých můžou publikovat videa
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všichni registrovaní uživatelé. Příkladem těchto stránek může být YouTube. Videa na těchto
stránkách dle šetření sleduje 44 % osob starších 16 let. Kromě webových stránek běžných TV
stanic a stránek určených ke sdílení existují dále webové stránky, na kterých vysílají tzv.
internetové televize. Jsou to televize, které nemají protějšek v klasickém televizním vysílání a
jejichž příkladem může být televize Stream či Playtvak. Tyto televize sleduje dle šetření čtvrtina
populace ČR, a opět častěji mladší diváci než starší. Sledování placených filmů, seriálů a jiných
pořadů není v České republice příliš rozšířené. Této služby v roce 2018 využila 4 % obyvatel. Ve
srovnání s ostatními zeměmi EU představuje 4% podíl jednotlivců sledujících placené pořady
online vůbec nejnižší hodnotu.
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Tabulka 1: Využití internetu ke sledování televize podle věkových kategorií (v %)
2014
%1)

Věková skupina
16–24 let
25–34 let
35–44 let
45–54 let
55–64 let
65+
Celkem 16+

45
32
23
17
11
5
20

2014
%2)

46
34
25
21
16
17
28

2015
%1)

2015
%2)

43
30
24
19
11
5
20

44
32
26
21
16
16
27

2016
%1)

46
38
26
18
8
4
24

2016
%2)

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

2018
%1)
38
36
31
27
19
6
24

2018
%2)

Zdroj: ČSÚ, VŠIT
1) Podíl z celkového počtu jednotlivců v dané sociodemografické skupině
2) Podíl z celkového počtu jednotlivců v dané sociodemografické skupině, kteří použili internet v posledních 3 měsících

39
36
32
29
25
16
30

Obrázek 1: Jednotlivci v ČR podle pohlaví, kteří sledují pořady na internetu z různých typů
stránek 2018, podíl z celkového počtu jednotlivců v dané socio-demografické skupině

Zdroj: ČSÚ

Obdobné informace nabízí Eurobarometer. Jeho šetření bylo zpracováno výzkumnou agenturou
TNS Political & Social network pro potřeby Evropské komise a jejím cílem bylo obsáhnout
zejména následující témata týkající se přístupu k hudbě, audiovizuálním dílům, obrázkům a
zpravodajství na internetu. Dle Eurobarometeru je Česká republika, co se týče využívání internetu
pro přístup k filmům a televizním seriálům, mírně pod průměrem zemí osmadvacítky. Více než
jednou týdně přistupuje k tomuto typu obsahu zhruba 48 % tuzemských uživatelů internetu. Asi
45 % přistupuje pak k filmům a seriálům online nejvýše jednou týdně a pouhých 5 % nepoužívá
pro tento účel internet vůbec.
Graf 1: Frekvence přístupu k online filmům a seriálům, %

Zdroj: Eurobarometer

Pro přístup k filmům a seriálům online využívají čeští uživatelé internetu dle Eurobarometeru
nejčastěji stránky se sdíleným obsahem videa. Konkrétně 40 % z nich přistupuje k tomuto typu
obsahu nejčastěji touto formou, což je jedna z nejvyšších hodnot v rámci EU (unijní průměr činí
22 %). Celkem 18 % tuzemské internetové populace využívá k přístupu k tomuto typu obsahu
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nejčastěji online služby televizních stanic, což je jen těsně pod průměrem EU. Naopak výrazně
pod průměrem zemí Evropské unie je podíl lidí, kteří pro audiovizuální obsah využívají nejčastěji
profesionální streamovací služby, tedy placené i neplacené služby pro online přehrávání filmů,
seriálů či televizních pořadů. Takových lidí je pouze 13 %, což je třetí nejnižší hodnota v rámci
EU a obecně zhruba polovina unijního průměru. Jiné online platformy nabízející přístup k online
televizním kanálům a tzv. VOD službám (Video on Demand, virtuální videopůjčovny) využívá
nejčastěji 7 % tuzemských uživatelů internetu, což je také hluboko pod unijním průměrem, a
sociální média zhruba 13 % z nich.
Ve srovnání se zeměmi Evropské unie je tedy v České republice výrazně vyšší podíl těch
uživatelů internetu, co pro přístup k filmům a seriálům online využívají nejčastěji stránky se
sdíleným obsahem nahrávaným různými subjekty včetně uživatelů, a naopak výrazně nižší podíl
těch, co využívají prioritně profesionální streamovací služby a online platformy. Tato vychýlení
České republiky pravděpodobně souvisí s velkým rozšířením lokálních služeb pro online sdílení
obsahu, na nichž dochází ve velkém měřítku k nelegálnímu šíření chráněných děl. Dominantním
hráčem mezi těmito službami je server Ulož.to, mezi další pak patří např. Datoid.cz, eDisk.cz,
Hellshare.cz či Hellspy.cz.
Graf 2: Cesty přístupu k online filmům a seriálům, %

Zdroj: Eurobarometer

Nejčastěji uvedeným kritériem při konzumaci filmů a seriálů online je ve 20 z 28 zemí EU
požadavek, aby byl tento obsah zdarma. V ČR tuto možnost uvedlo 82 % uživatelů, což je vůbec
nejvyšší podíl v EU (průměr EU činí 64 %). V zemích, kde nejčastěji uvedeným kritériem není
bezplatnost, je jím buď kvalita obsahu (6 zemí) nebo široká nabídka obsahu (3 země). Dalšími
nejčastěji zmíněnými kritérii mezi tuzemskými uživateli jsou požadavek, aby služba nevyžadovala
po uživateli registraci (50 % v ČR, 37 % V EU), kvalita obsahu (43 % v ČR, 52 % V EU), široká
škála nabídky obsahu (44 % v ČR, 43 % V EU) a absence reklam přerušujících přehrávání (33 %
v ČR, 42 % V EU). Podobně jako u poslechu hudby čeští uživatelé nijak nevybočují v požadavku
na přítomnost aditivních funkcionalit, jako jsou doporučení k poslechu, novinky, žebříčky
oblíbenosti apod. (v tomto ohledu drží přímo na průměru EU, tedy na 19 %). (Analýza MK)
Co se týče samotných audiovizuálních služeb na vyžádání, jsou údaje o jejich uživatelích
sledované také v rámci projektu NetMonitor, který je iniciován Sdružením pro internetový
rozvoj. Projekt NetMonitor sleduje pomocí vlastní technologie návštěvnost internetových
stránek, ale také počet přehrání audiovizuálního materiálu a sociodemografickou strukturu
uživatelů. Údaje jsou sbírané jak od velkých televizních stanic, tak od samostatných poskytovatelů
audiovizuálních služeb na vyžádání (Stream.cz, Aktuálně.cz). Podle dat sebraných na konci roku
2015 využívalo služeb těchto médií více než 54 % z celkového počtu uživatelů internetu. Ve
srovnání s daty VŠIT, které monitoruje diváky sledující po internetu pouze televize, je počet
uživatelů audiovizuálních služeb na vyžádání dvojnásobný. Jak ukazuje následující graf, mezi
uživateli audiovizuálních služeb na vyžádání převládá dle NetMonitoru kategorie 35 – 44 let
(23,4 %). Nejčastějšími návštěvníky stránek s audiovizuálním katalogem jsou tedy lidé ve
středním věku a dále pak také mladí lidé a studenti.
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Obrázek 2: Věková struktura uživatelů audiovizuálních služeb na vyžádání v roce 2015

Zdroj: NetMonitor

Výše uvedené skutečnosti lze podpořit i vývojem vybavenosti domácností. Následující data
zároveň ukazují na výši potenciálu.
Obrázek 3: Domácnosti s počítačem celkem

Obrázek 4: Domácnosti s internetem

Obrázek 5: Jednotlivci používající internet - Obrázek 6: Používání internetu podle pohlaví
uživatelé internetu
a věku

Obrázek
7:
Jednotlivci
internetová úložiště

používající Obrázek 8: Používání internetových úložišť
podle pohlaví a věku; 2017

Zdroj: ČSÚ
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K internetu potřebuji zařízení. Trend = chytré TV (i ve vazbě na rostoucí penetraci
vysokorychlostním internetem.
Obrázek 9: Zařízení v domácnosti, % ze všech domácností

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, Zaváděcí a Kontinuální výzkum 2012 - 2017

Roste i počet chytrých televizorů připojených k internetu. Zatímco v roce 2013 byly online pouze
4 % chytrých televizí v Česku, v roce 2015 to již byla každá desátá, o rok později již 14 % a
v roce 2017 18 %. Pro rok 2018 činil odhad téměř 25 %. Významný nárůst vybavenosti českých
domácností chytrými televizory souvisí s postupnou přípravou na přechod na nový standard
pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2 a také s vyšší dostupností
vysokorychlostního internetu, a to i díky vyšší míře využívání bezdrátového fixního připojení k
internetu prostřednictvím LTE. (Zdroj: www.televizniweb.cz/2018/08/k-internetu-je-pripojena-jiz-vicenez-miliarda-televizi-na-celem-svete/)
Obrázek 10: Sledovanost videí na různých zařízeních denně, z celkového počtu sledují video na
internetu, TV vysílání nebo jiná videa

Zdroj: http://www.acra-mk.cz/stahnout/bicik-nad-digimedia-2017-fin.pdf, Nielsen Admosphere, Video na internetu 2016
Pozn.: Generation Z – 15 – 20 let; Millenials – 21 – 34 let

Poslední graf této části zachycuje nejčastěji využívané služby k přístupu k videu v ČR. Jedná se o
úložiště obsahu otevřená uživatelům (YouTube, Ulož.to), webové portály velkých mediálních
domů (Novinky.cz, iDNES.cz), internetovou televizi Stream.cz, sociální síť Facebook a webovou
platformu veřejnoprávní televize iVysílání ČT. Výzkum byl proveden agenturou Nielsen
Admosphere v roce 2015 na reprezentativním vzorku tuzemské internetové populace ve věku 15
a více let a zkoumal odpověď na otázku, které ze zmíněných serverů využívají uživatelé ke
sledování či stahování videa alespoň jednou za týden.
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Obrázek 11: Využívání serverů ke sledování či stahování videa alespoň jednou za týden

Zdroj: Nielsen Admosphere

Nejčastěji zmiňovaným portálem pro sledování či stahování videa byl se 60 % YouTube. Necelá
polovina dotázaných zmínila využití Facebooku. U dalších poskytovatelů je již míra využití
obdobná a pohybuje se mezi 25 a 31 %. Server Ulož.to, další specifikum českého prostředí,
zaznamenal v průzkumu míru využití ve výši 29 %.
A proč je Česko v placených online službách pozadu za ostatními? Dle D. Grunta z FTV Prima
to „souvisí s jazykovou vybaveností Čechů. Hlavní služby jako Netflix nebo Amazon Prime mají
jen málo pořadů titulkovaných a ještě před několika měsíci neměly v češtině vůbec žádné. Tyto
služby tak sledují mladší lidi, kteří ale zase nemají tolik peněz, a proto si účty sdílí, nebo lidé z
větších měst a lidé vzdělanější. Dalším důvodem je i to, že diváci v Česku mají přístup k
lokálnímu obsahu v HD rozlišení na všech třech hlavních TV stanicích. U nás je 60 %
domácností závislých na terestrickém bezplatném příjmu, kdežto v zahraničí je nabídka
televizního obsahu zdarma chudší a nákladnější obsah je v placené nabídce. Proto v některých
zemích nahrazují diváci v okolních státech placenou kabelovou nebo satelitní přípojku za online
služby. U nás zatím lidé nemají takovou motivaci za obsah platit, protože mají zdarma dost
kvalitního obsahu. A konečně, například o Netflixu moc lidí v Česku ani neví. My si myslíme, že
Netflix každý zná, ale není to tak – ví o tom jen omezená skupina lidí. Co ale rozvoji placených
služeb pomáhá, jsou mobilní hry. Lidi si víc zvykají platit za něco dalšího, co si stáhnou.“ (Zdroj:
https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/03/dan-grunt-videopujcovna-primy-je-testem-pro-start-svod/)
4.1.1.2 Nabídková strana
4.1.1.2.1 Provozovatelé televizního vysílání

Dle serveru mediaguru.cz potvrdily výsledky televizních skupin v únoru 2019 trend z prvního
letošního měsíce. Nejsilnější televizní skupinou z pohledu podílu na sledovanosti byla v letošním
únoru v divácké skupině 15+ Česká televize. Souhrnný podíl jejích všech stanic dosáhl v
celodenní sledovanosti 31 %. Ve srovnání s loňským únorem si mírně pohoršila. Je to dané tím,
že do loňského únorového výsledku se promítly přenosy ze ZOH v Pchjongčchangu, které ČT
přinesly loni růst podílu. Televizní skupina Nova zůstává nejsilnější v hlavním vysílacím čase a
také v diváckých skupinách 15-54 a 15-69. V meziročním srovnání si pak nejvíce polepšila
skupina Prima, která v letošním únoru ve srovnání se stejným obdobím loni zvýšila podíl až o tři
procentní body. Svůj podíl také letos vylepšilo zastupitelství Atmedia, naopak mírně se snížil u
skupiny Barrandov. (Zdroj: www.mediaguru.cz/clanky/2019/03/v-unoru-byla-nejsilnejsi-ct-nova-v-15-54nejvice-rostla-prima/).
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Obrázek 12: Share (%), únor 2019, 15+, TV živě + TSO-3, 6:00 – 6:00

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, Měsíční zpráva o sledovanosti 1. 2. 2019 – 28. 2. 2019
Pozn.: Share – podíl jednotlivých televizních stanic na celkové sledovanosti v daném období TV dat; TV živě + TS0–3 – souhrn živé a
odložené sledovanosti „nultého“ až třetího dne na TV

Obrázek 13: Rozklad sledovanosti (způsob sledování – živě/odloženě, zařízení), srovnání měsíců,
4+, 6:00 – 6:00

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, Měsíční zpráva o sledovanosti 1. 2. 2019 – 28. 2. 2019
Pozn.: ATS (Average Time Spent) – průměrná doba strávená v daném období u televize; Živá sledovanost (tj. TV živě) – sledování
živě vysílaného TV obsahu na televizorech v domácnosti (dále na TV“); Odložená sledovanost (tj. TV TS0-7) – odložené (pozdější)
shlédnutí TV obsahu odvysílaného v posledních 0–7 dnech na TV; TV TS0 – odložená sledovanost „nultého“ dne na TV
(označovaná TS0 nebo VOSDAL), jde o odložené sledování TV obsahu ve stejný den, kdy byl pořad v TV živě odvysílán; TV TS1–
3 – odložená sledovanost prvního (den po dni odvysílání) až třetího dne na TV; TV TS4–7 – odložená sledovanost čtvrtého až sedmého
dne na TV; TV živě + TS0–3 – souhrn živé a odložené sledovanosti „nultého“ až třetího dne na TV; PEM D – Měření
sledovanosti videoobsahu internetu zapojených médií, šířených pomocí internetu na různá digitální zařízení (PC, Tablety, Mobilní
telefony, TV) pomocí různých platforem (internetový prohlížeč, mobilní aplikace, HbbTV), Internet živě – sledování živého vysílání,
šířeného přes internet na různá digitální zařízení, Internet VOD (video on demand) – sledování videoobsahu vystavovaného na internetu
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ke shlédnutí v režimu „na vyžádání“

4.1.1.2.2 Video na vyžádání (VOD)

V oblasti uvádění audiovize lze v posledních letech v ČR sledovat trend rostoucí obliby digitální
(online) distribuce ve formě videa na vyžádání (VOD), který tak doplňuje tradiční způsoby
sledování filmů v televizi a v kině. V rámci VoD služeb můžeme rozlišit několik základních
druhů.
−

Electronic Sell Through představuje elektronický prodej multimediálního obsahu a je
alternativou ke klasické video distribuci (DVD a Blue-ray nosiče). Většinou umožňuje stažení
a uložení multimediálního obsahu. Tento způsob audiovizuálního prodeje v České republice
nabízí nadnárodní platformy iTunes, Google Play a platforma Banexi.

−

Transaction Video on Demand (TVOD nebo také Pay-per-view) je elektronický prodej
audiovizuálního obsahu, kdy je titul zákazníkovi zapůjčen většinou na 24 až 48 hodin.
Zákazník tak platí pouze za zhlédnutí konkrétního obsahu. Tato služba představuje jakousi
digitální videopůjčovnu či videotéku. Příkladem platformy využívající tento způsob prodeje
audiovizuálního obsahuje je videotéka O2 TV, Alza Media, videotéka My Prime od UPC či
AeroVod).

−

Subscription Video on Demand (SVOD) představuje prodej audiovizuálního obsahu
prostřednictvím předplatného, po jehož zaplacení získává zákazník přístup k exkluzivnímu
obsahu. Příkladem této služby je například platforma Netflix, či Amazon, případně
internetová televize OBBOD, VOYO či HBO.

−

Ad Supported Video on Demand (AVOD) představuje služby nabízející audiovizuální obsah
zdarma, avšak obsahující vloženou reklamu. Tento způsob distribuce se nejvíce blíží modelu
klasického volně šiřitelného televizního vysílání. Příkladem této služby může být na
internetovém portálu Stream.cz či YouTube kanál Filmy v češtině provozovaný filmovou
distribuční společností BlueSky. (Zdroj: Státní fond kinematografie, Ekonomická analýza českého
filmového průmyslu, 2017)

Box 1: Ilustrace výše uvedených pojmů na kombinaci služeb poskytovaných v oblasti nových
médií FTV Primou
Na počátku roku 2019 spustila Prima na svém klíčovém webu iPrima.cz placenou službu
Videopůjčovna. Jde o první placenou službu v rámci online nabídky Primy, pokud se nepočítá
možnost sledovat za poplatek obsah bez reklam.
Videopůjčovna je nadstavbou nad základní AVOD službou. Přináší další, prémiový obsah. Nejširší
základnou je tak AVOD služba – tedy iPrima zdarma placená z reklam. Nad ní je vrstva
registrovaných uživatelů. Ti dostávají další nadstandardní služby a obsah – jako jsou filmy, které
se vysílaly v televizi, nebo mají možnost přistupovat k pořadům napříč všemi zařízeními. Nad
touto vrstvou je TVOD –služba Videopůjčovna. A na špičce pyramidy je SVOD, na který se Prima
připravuje. (Zdroj: www.mediaguru.cz/clanky/2019/03/dan-grunt-videopujcovna-primy-je-testempro-start-svod/)

Rostoucí zájem o VOD se promítl do nabídky dostupných VOD služeb a videoték.
V současnosti tak v České republice dle výše uvedeného působí několik subjektů poskytujících
VOD služby. Jedná se například o službu O2 Videotéka, AeroVod, Alza Media, My Prime či
internetové portály VOYO a HBO fungující na principu předplatného. Dále zde působí globální
poskytovatelé audiovizuálního obsahu iTunes a Google Play. Od roku 2016 v České republice
taktéž působí jedna z nejznámějších služeb pro streamování filmů a seriálů - americký Netflix.
(Zdroj: Státní fond kinematografie, Ekonomická analýza českého filmového průmyslu, 2017)
Seznam všech poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v evidenci RRTV
uvádí následující tabulka. Mezi těmito subjekty lze nalézt i výše uvedené názvy poskytovatelů.
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Tabulka 2: Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, stav ke dni
31. března 2019
Provozovatel
"Českokrumlovská televize CKTV"
AEROFILMS s.r.o.
Aleš Kadlec
Alza.cz a.s.
AMC Networks Central Europe s.r.o.
AMC Networks Central Europe s.r.o.
Barrandov Televizní Studio a.s.
BEA centrum Olomouc s.r.o.
BEDNA TV, a.s.
Bíla Oldřich
Bíla Oldřich
BURDA Praha, spol. s r.o.
BURDA Praha, spol. s r.o.
Bydžov s.r.o.
CET 21 spol.s r.o.
Církev Slovo života, sbor Brno
CZECH NEWS CENTER a.s.
CZECH NEWS CENTER a.s.
ČESKÁ TELEVIZE
Československá filmová společnost,
s.r.o.
Československá filmová společnost,
s.r.o.
Doc-Air, z.s.
Dušek Martin
Economia, a.s.
Economia, a.s.
Equinet s.r.o.
Extra Online Media s.r.o.
FABEX MEDIA s.r.o.
Falcon Media Broadcast s.r.o.
Falcon Media Broadcast s.r.o.
FIBERA s.r.o.
FK Mladá Boleslav a.s.
Fotbalová asociace České republiky
FTV Prima, spol. s r.o.
FTV Prima, spol. s r.o.
GENIUS MEDIA s.r.o.
GENUS TV a.s.
Hamri Plus s.r.o.
HBO Europe s.r.o.
HBO Europe s.r.o.
HBO Europe s.r.o.
HBO Europe s.r.o.
HBO Europe s.r.o.
HBO Europe s.r.o.
HBO Europe s.r.o.
HBO Europe s.r.o.
HBO Europe s.r.o.
HBO Europe s.r.o.
HBO Europe s.r.o.
HBO Europe s.r.o.
HBO Europe s.r.o.
HBO Europe s.r.o.
HBO Europe s.r.o.
HBO Netherlands Channels s.r.o.
HBO Netherlands Channels s.r.o.
HC LEV , a.s.
HC Slavia Praha a.s.
HC Sparta Praha a.s.
Ing. Jaroslav Malatinec
J.D.Production, s.r.o.
Jan Popelka

Název AVMS
Českokr. televize CKTV
Aerovod
Webové stránky
Alza Media
Minimax O. D. Hungary
Megamax O. D.Hungary
www.barrandov.tv
BEA campus channel
BEDNA TV
TV INTERNET
TV Hradec
JOY TV
Elle TV
Live stream vysílání,
archiv pořadů televize
nova.cz
TV7.cz
TV Blesk
iSport TV
iVysílání

Město
Mirkovice
Praha
Kuřim
Praha
Praha
Praha
Praha
Olomouc
Praha
Hradec Králové 6
Hradec Králové 6
Praha
Praha

Umístění služby
www.cktv.cz
www.aerovod.cz
www.ikotva.cz
htttp://media.alza.cz
KR
KR
www.barrandov.tv
http://www.beacampuschannel.cz/
www.bedna.tv
www.tv-internet.cz
wwwtv-hradec.cz
www.joyonline.cz/joy-tv/
www.elle.cz/elle-tv/

Nový Bydžov

www.vctv.cz

Praha
Vojkovice
Praha
Praha
Praha

www.nova.cz
www.tv7.cz
www.blesk.cz
tv.isport.blesk.cz
www.ceskatelevize.cz www.ct24.cz

portál CS mini

Praha

www.csmini.cz

Portál CS film

Praha

www.csfilm.cz

Doc Alliance Films
Televize BLIK
Vaření.cz
Aktuálně.TV
EquiTV
VIDEOPORTÁL
FABEX OSTRAVSKO
Pellmelltv
TV-Hobby
IFK reg. televize Třinec
Bolka TV
Internetová
televize
FAČR
PrimaPLAY
PrimaPLAY premium
Webová tel. Ústec. kraje
GENUS PLUS
TVkurzy.cz
HBO O. D.
HBO GO Poland
HBO GO Romania
HBO O. D.Hungary
HBO O. D.Adria
HBO O. D.Poland
HBO Netherlands O. D.
HBO GO Netherlands
HBO GO Bulgaria
HBO GO Serbia
HBO
GO
Bosnia
Herzegovina
HBO GO Slovenia
HBO GO Czech Republic
& Slovakia
HBO GO Hungary
HBO GO Croatia
HBO Netherlands O. D.
HBO GO Netherlands
WebTV HC LEV Praha
Web TV
Reds TV
Internetová
videokuchařka
Archiv pořadů televize
slovácko
Televize
Blansko
Videožurnál on-line

Praha
Bělkovice - Lašťany
Praha
Praha
Praha
Praha
Ostrava
Praha
Praha
Třinec
Mladá Boleslav

www.docalliancefilms.com; www.dafilms.cz
www.bliktv.cz
www.vareni.cz
www.video.aktualne.cz
www.equitv.cz
onetv.cz
www.TVOVA.cz
www.pellmell.cz
www.tv-hobby.cz
www.ifktv.cz
http://tvbolka.cz

Praha

tv.fotbal.cz

Praha
Praha
Praha
Liberec
Třinec
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha

play.iprima.cz
play.prima.cz/premium
www.u-tv.cz
www.genusplus.cz
www.tvkurzy.cz
KR
www.hbogo.eu, www.hbogo.pl
www.hbogo.eu, www.hbo.ro
KR
KR
KR
KR
KR
www.hbogo.bg
www.hbogo.rs

Praha

www.hbogo.ba

Praha

www.hbogo.si

Praha

www.hbogo.cz, www.hbogo.sk

Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha

www.hbogo.hu
www.hbogo.hr
prostřednictvím kabelových rozvodů
www.hbogo.nl
www.levpraha.cz/webtv
www.hc-slavia.cz/webtv
http://hcsparta.cz/redsTV

Praha

www.ekucharka.net

Uherské Hradiště

www.tvslovacko.cz

Holštejn

www.blansko.cz/media/televizeblansko/videozurnal
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Jaroslav Heindl
Jiří Středa

Videoarchív

KABEL OSTROV, s.r.o.
Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.
KLIKTV CZ s.r.o. v likvidaci
Kocmanová Dita
Kučera Jaromír
Kulturní a společenské
Chodov, s.r.o.

středisko

Kulturní magazín Zoom, o.s.
LOCAL TV PLUS, spol. s r.o.
MAFRA, a.s.
MAFRA, a.s.
Martin Mithofer
Martin Šváb
MB MEDIA PRODUCTION GROUP
s.r.o.
MEDIASHARE s.r.o.
Město Boskovice

Videoarchiv vysílání TV
Ostrov
www.ktkstudio.cz
KLIK TV
Východočeská
internetová
televize
Internetovka.cz
Živé
internetové
přenosy s jejich archivací
Poskytování archivních
audiovizuálních záznamů
prostřednictvím
internetu
Kulturní magazín Zoom
LTV PLUS
VIDEO iDNES.cz
Playtvak.cz
Internetová kuchařka
TV Mělníček
Zpravodajsko informační
portál eostrov.cz
XX Passion
BTV
Boskovická
televize

Kadaň
Úpice

www.tv-focus.cz
www.televize-js.cz

Ostrov

vimeo.com/tvostrov

Kopřivnice
Břeclav

www.ktkstudio.cz
www.kliktv.cz

Hradec Králové

www.internetovka.cz

Brno

www.tvgold.cz

Chodov

www.kasschodov.cz

Havlíčkův Brod
Klimkovice
Praha
Praha
Praha
Mělník

www.magazinzoom.cz
www.ltv-plus.cz
www.idnes.tv
www.playtvak.cz
www.video-recepty.com
www.melnicek.tv

Praha 10

www.eostrov.cz

Vsetín

www.xxpassion.com

Boskovice

btv.boskovice.cz

Kralupy
Vltavou
Štětí

Město Kralupy nad Vltavou

TV Kralupy

Město Štětí

Net Income CZ s.r.o.

Zprávy KTV Štětí
INTERNETOVÉ VYSÍLÁNÍ
MČ PRAHA 5
Vysíláme živě
Televize Krkonoše
Na hraně života regionální pořad
TVMS
MVTV - Internetová
televize pro Ašsko
Nickelodeon Hungary O.
D.
VIVA Hungary O. D.
MTV
Hungary
On
Demand
Comedy
Central
Hungary On Demand
Videačesky.cz

O2 Czech Republic a.s.

O2TV TV archiv

Praha

O2 Czech Republic a.s.

O2 Videotéka

Praha

O2 Czech Republic a.s.

02Active

Praha

Městská část Praha 5
Metropolitní s.r.o.
Mgr. Martin Král
Michal Šebek
Miroslav Smejkal
Miroslav Všetečka
MTV NETWORKS s.r.o.
MTV NETWORKS s.r.o.
MTV NETWORKS s.r.o.
MTV NETWORKS s.r.o.

OIK TV s. r. o.
Otrokovická BESEDA, s.r.o.
Pavel Kalista
Petr Troníček
Petr Uher
PiTV - StarMedia s.r.o.
PK 62, a.s.
POLAR televize Ostrava, s.r.o.
POLAR televize Ostrava, s.r.o.
POLAR televize Ostrava, s.r.o.
POLAR televize Ostrava, s.r.o.
PRAHA TV s.r.o.
Prácheňská televize s.r.o.
PROMOMEDIA, s.r.o.
Prosperita, o.p.s.
První boleslavská s.r.o.

OIK TV - regionální
televizní zpravodajský
server
Městská
televize
Otrokovice
FILMpro
Krajská
internetová
televize pro Karlovarský
kraj
TV Fenix
www.LEOTV.cz
TVportály
Infoportály
TV Medicina
POLAR
PRAHA TV
TV Prácheň
Regionální zpravodajský
server
ERUDIA
První boleslavská

nad

www.mestokralupy.cz/mesto/mistnimedia/tv-kralupy
www.steti.cz

Praha

www.tvp5.cz

Havlíčkův Brod
Jilemnice

www.vysilamezive.cz
www.televize-krkonose.cz

Blovice

www.nahranezivota.cz

Bučovice

www.tvms.cz
www.mvtv.cz

Praha

http://www.nickelodeon.hu/

Praha

www.vivatv.hu

Praha

www.mtv.co.hu

Praha

www.comedycentral.hu

Praha

www.videacesky.cz
prostřednictvím služby 02TV - pro přístup
ke službě se internetová adresa nevyužívá
www.o2.cz/videoteka
prostřednictvím přístupu na m.o2active.cz
nebo wap.o2active.cz - zejména v sekcích
Stáhni si, Hudba, film a TV, Erotika

Česká Třebová

www.oik.cz

Otrokovice

http://televizeotrokovice.webnode.cz

Vrhaveč

www.filmpro.cz; www.sumavanet.cz

Cheb

tv.zapad.cz

Břeclav
Přerov
Praha
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Praha
Strakonice

www.tvfenix.cz

Most

www.alfatv.cz

Praha
Kosmonosy

www.erudia.cz
www.prvniboleslavska.cz
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R MEDIA, spol. s r.o.
Realitní televize s.r.o.

Praha
Praha

www.ikrajvysocina.cz
www.rtvplus.cz

Praha

www.regionalnitelevize.cz

ROMEA, o.p.s.
SAT Plus, s.r.o.
SAT Plus, s.r.o.
SATT a.s.
Seznam.cz, a.s.
Seznam.cz, a.s.
Seznam.cz, a.s.
Seznam.cz, a.s.
Seznam.cz, a.s.
Seznam.cz, a.s.
Seznam.cz, a.s.
Seznam.cz, a.s.

Noviny Kraj Vysočina
Realitní televize s.r.o.
Převzaté regionální a
lokální
videozpravodajství
Romea TV
HD plus
UPC EXPRESS
Televize Vysočina
Seznam Zprávy
VIDEO PROZENY.CZ
VIDEO SUPER
VIDEO NOVINKY
VIDEO SPORT
Stream.cz
MIXER.CZ
FILM.SEZNAM.CZ

Praha
Praha
Praha
Žďár nad Sázavou
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha

Sleduj divadlo s.r.o. v likvidaci

Sleduj divadlo

Praha

www.romeatv.cz
www.youtube.com/hdplus
UPC EXPRESS
www.televizevysocina.cz
www.seznam.cz/zpravy
www.prozeny.cz/video
http://video.super.cz
video.novinky.cz
video.sport.cz
www.stream.cz
www.mixer.cz
http://film.seznam.cz
www.sledujemedivadlo.cz;
www.placefortheatre.com

Regionální televize CZ s.r.o.

Slezský fotbalový club Opava a.s.
SMART Comp. a.s.
SNi s.r.o.
Spolek pro občanskou informovanost
Spolek pro občanskou informovanost
SPORT 5 a.s.
Stanice O, a.s.
STAR WORKS, s.r.o.
Statutární město Hradec Králové
StockholmDream Production s.r.o.
Strakonická televize, s.r.o.
Středisko společných činností AV ČR,
v. v. i.
Studio R e V i s.r.o.

Internetová televize SFC
TV
NETBOX (R) Kino
tvstav
TV Senior
Multimediální zpravodaj
Prahy 7
Archiv pořadů televize
Sport 5
Óčko.tv
Net Channel
hkhit
ALL TELEVISION
Strakonická televize

Opava

www.sfc.cz

Brno
Praha

KR poskytovatele
www.tvstav.cz
www.tvsenior.cz

Praha

www.tvpraha7.cz

Praha

www.sport5.cz

Praha
Praha
Hradec Králové
Strakonice

www.ocko.tv
www.netchannel.cz
www.hkhit.org
www.alltv.cz
www.tv.strakonice.eu

VideoJournal

Praha

www.videojournal.cz

Webové stránky TV RTM

Liberec
Benátky
nad
Jizerou
Dubné
Havlíčkův Brod
Přerov
Praha

www.tvrtm.cz

Stýblo František

PPNA.cz

ŠLÁGR TV, spol. s r.o.
TELEVIZE HBin, družstvo
Televize Přerov s.r.o.
TOCCULIO s.r.o.
Topfun Media a.s.
TP Pohoda s.r.o.

ŠLÁGR KATALOG
TELEVIZE HBin
www.tvprerov.cz
BOOMtv
Topfun
TV Pohoda

TV Beskyd s.r.o.

TV Beskyd

TV MORAVA, s.r.o.
TV PRODUKCE DAKR, s.r.o.

TV MORAVA
TV DAKR
TVCOM - SPORTOVNÍ
VIDEO SERVER
videotéka My Prime
TV Archiv
ORLICKÁ TELEVIZE
R1 ZAK
ZKTV
Olomoucká internetová
televize
Internetové
zpravodajství Olomouc

TVCOM s.r.o.
UPC Česká republika, s.r.o.
UPC Česká republika, s.r.o.
Veselý Ondřej
ZAK TV s.r.o.
Západočeská kabelová televize s.r.o.
ZUKAL Zdeněk
ZZIP s.r.o.

Ostrava
Rožnov
Radhoštěm

pod

Most

www.ppna.cz
www.slagrtv.stream; www.slagrtv.cz
www.hbin.cz
www.tvprerov.cz
www.boomtv.cz
www.topfun.cz
www.tvpohoda.cz
www.tvbeskyd.cz
www.tvmorava.cz
www.dakr-tv.cz

Praha

www.tvcom.cz

Praha
Praha
Králíky
Plzeň
Mariánské Lázně

https://www.horizon.tv/cs_cz/my-prime
https://www.horizon.tv/cs_cz/catchup.html
www.orlickatelevize.cz
www.r1zak.cz
www.zktv.cz

Olomouc

www.oltv.cz

Olomouc

www.zzip.cz

Zdroj: RRTV
Pozn.: KR = Šířeno prostřednictvím kabelových rozvodů

European Audiovisual Observatory odhadovala velikost trhu on-demand služeb v České
republice v roce 2014 na základě výše tržeb na přibližně 320 mil. Kč, z čehož téměř dvě třetiny
z celkových tržeb představovaly tržby ze SVOD.
Porovnání příjmů z on-demand služeb pro vybrané evropské státy shrnuje následující tabulka.
Aktuálnější data v této struktuře bohužel nebyla v době zpracování k dispozici.
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Tabulka 3: Celkové příjmy z poskytování on-line služeb - mil. EUR - 2010 - 2014
Stát
VB
Francie
Německo
Švédsko
Nizozemí
Itálie
Belgie
Dánsko
Španělsko
Polsko
Finsko
Irsko
Portugalsko
Rakousko
Lucembursko
ČR
Rumunsko
Maďarsko
SR
Slovinsko
Řecko
Estonsko
Bulharsko
Lotyšsko
Kypr
Litva
Chorvatsko
Malta
Celkem

2010
298,8
209,3
83,5
29,5
20
117,4
36
11,5
54,9
17,1
0,8
11,9
16,8
5,3
0,3
0,4
0,1
0,8
0,7
0,8
1,2
1
0
0,2
0,4
0,3
0
0
919

2011
307
243,3
108,1
39,7
31,2
120,1
46,2
16,7
47,3
25,3
2,2
14,1
19,2
7,5
0,4
1,1
0,1
1,5
1,1
1,2
1
1,6
0,2
0,4
0,5
0,4
0,1
0
1038

2012
464,4
287,3
166,6
55,9
57,1
121
65
26,2
38,1
42
4,3
19,3
24,4
10,6
0,8
3,9
2,2
3,1
2,6
3
1,7
2,3
1
0,9
0,8
0,6
0,3
0,2
1406

2013
640
298,8
248
99,6
75,9
111,1
84,9
52
43,3
43,8
16
26,1
28,9
13,7
1
7,7
5,9
4,7
4,3
4
2,7
2,6
1,9
1,3
0,9
0,8
0,7
0,3
1821

2014
932,4
330,5
315,2
154,6
140,8
117,8
99,9
95,8
62,5
54,2
40
34,7
34,6
16,8
16,2
11,8
10,8
6,3
6,2
5,5
4
3,2
2,6
1,4
1,1
1
0,8
0,4
2501

Roční míra
růstu 20102014
33%
12%
39%
51%
63%
0,10%
29%
70%
3%
33%
167%
31%
20%
34%
170%
134%
278%
70%
73%
65%
36%
33%
227%
64%
28%
40%
147%
168%
28 %

Zdroj: Croce, L., Grece, Ch. (2015). Trends in video-on-demand revenues, European Audiovisual Observatory
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Obrázek 14: Televizní kanály a služby VOD 2017, počet

Zdroj: European Audiovisual Observatory

Významný nárůst příjmů v roce 2012 byl způsoben zejména zpřístupněním služeb TVOD a
SVOD v mnoha zemích EU. I přes mírné zpomalení v následujících letech dosáhl průměrný
roční růst příjmů v EU z on-demand služeb v letech 2010 - 2014 v důsledku stále rostoucí
poptávky na trhu, rozšiřování aktivit hlavních platforem v rámci Evropy a vstupu dalších
konkurentů 28 %. Tento stálý pozitivní trend poukazuje na postupné rozvíjení se trhu
podpořené: i) konkurenčním tlakem hráčů z USA (Netflix na trhu SVOD, dobře strukturované a
rozsáhlé TVOD katalogy, podporované aplikacemi firem jako Apple, Google, Amazon,
PlayStation či Microsoft); ii) rostoucí nabídkou on-line služeb provozovateli televizního vysílání;
iii) nezanedbatelnými příjmy z TVOD; iv) větší dostupností a rozmanitostí služeb na vyžádání či
v) zvyšováním zájmu spotřebitelů. (Zdroj: Státní fond kinematografie, Ekonomická analýza českého filmového
průmyslu, 2017)
Nejnovějším trendem u VOD je tzv. maratonové sledování seriálů, kterým díky zveřejňování celé
seriálové řady najednou proslul především Netflix. Tento styl vyznávají hned tři z deseti Čechů a
dalších 41,5 % to dělá občas. (Zdroj: https://www.televizniweb.cz/2018/04/samsung-zjistil-v-pruzkumuze-cesi-ve-sledovani-televize-tesne-zaostavaji-za-americany/)
4.1.1.2.3 Další 1 poskytovatelé digitálního obsahu

Z hlediska obsahu lze poskytovatele digitálního obsahu rozdělit do těchto kategorií:
−
−
−
−
−

1

hostingové služby umožňující vyhledávání obsahu veřejností
ty, kteří nabídku obsahu přímo nenabízí, pouze slouží jako prostředník mezi uživateli
(příjemci obsahu) a poskytovateli obsahu výše uvedených skupin – tzv. webové rozcestníky
„hostingové služby bez možnosti vyhledávání obsahu veřejností
webové rozcestníky pro získání digitálního obsahu prostřednictvím nástroje BitTorrent
sociální sítě umožňující sdílení digitálního obsahu, a to buď specializované, nebo generické.
(Zdroj: ČVUT, Havel & Partners. 2018. Studie poskytovatelů vybraných služeb informační společnosti v
české republice v rámci společnosti 4.0)

Tj. vyjma poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
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Kategorie
Popis
Provozovatel
HOSTINGOVÉ SLUŽBY UMOŽŇUJÍCÍ VYHLEDÁVÁNÍ OBSAHU VEŘEJNOSTÍ - Tato kategorie poskytovatelů má své
obchodní podmínky zpravidla postaveny na principu, že zpoplatňuje služby komfortního přístupu k obsahu svým
klientům.
Služba nabízející možnost nahrát soubory na úložiště a sdílet Shopping online s.r.o., Jaurisova
datoid.cz
je s ostatními uživateli.
515/4, Praha, IČO: 04954556
Poskytovatel prostoru k uložení libovolných souborů. eDisk s.r.o., Kopečná 248/31,
eDisk.cz
Umožňuje ukládání a sdílení digitálního obsahu.
Brno, IČO: 27735125
Služba nabízející možnost nahrát soubory na úložiště a sdílet Fusion Media, s.r.o., Holečkova
fastshare.cz
je s ostatními uživateli.
789/49, Praha, IČO: 24236144
I&Q
GROUP,
spol.
s.r.o.,
Poskytovatel prostoru k uložení libovolných souborů.
hellshare.cz
Nepravidelná 329/9, Praha, IČO:
Umožňuje ukládání a sdílení digitálního obsahu.
27488268
Hellspy SE, Nepravidelná 329/9,
hellspy.cz
Poskytovatel prostoru k uložení libovolných souborů.
Praha, IČO: 28504631
Poskytovatel prostoru k uložení libovolných souborů.
MEDIACLOUD, s.r.o., Holečkova
sdilej.cz
Umožňuje ukládání a sdílení digitální multimediálního
789/49, Praha, IČO: 03846288
obsahu.
Poskytovatel prostoru k uložení libovolných souborů. Uloz.to cloud a.s., Mezibranská
ulozto.cz
Umožňuje ukládání a sdílení digitálního obsahu.
1579/4, Praha, IČO: 04172159
WEBOVÉ ROZCESTNÍKY - Jedná se o zprostředkovatelské servery, které mají povahu rozcestníků a zpravidla odkazují na
více serverů s digitálním obsahem. Některé jsou zcela zdarma, jiné umožňují nákup kreditu, který je pak využíván pro
nákup služeb na serverech, na které jsou uvedeny odkazy. Jejich příjmy jsou zpravidla provize za reklamu typu „proklik“.
Server, který propojuje uživatele se servery nabízející
digitální obsah. Na server není možné nahrávat žádný obsah.
V komunikaci lze pouze obtížně rozlišit server, kde je
digitální obsah uložen. Komunikace probíhá například na
FilmyHD.cz
Nelze dohledat.
datová centra ve Francii, Německu, Rusku. Nelze tedy
dohledat, kde jsou data fyzicky uložena a stanovit rozsah IP
adres ke sledování komunikace. Výjimkou je pouze úvodní
stránka, pro kterou lze tyto údaje dohledat.
Jedná se o zprostředkovatele přístupů ke stahování obsahu z
více jak 35 online uložišť. Umožňuje stahování s
Anemos s.r.o., Na Jarově
Multishare.cz
neomezenou rychlostí jakýchkoliv obsahů, které se nacházejí
1959/11, Praha, IČO: 29031401
na stránkách třetích subjektů. Stahovat soubory lze až po
přihlášení.
Server propojuje uživatele se servery nabízející digitální
obsah. Na server není možné nahrávat žádný obsah. V
komunikaci lze pouze obtížně rozlišit server, kde je digitální
obsah uložen. Připojení probíhá na mnoho adres, velkou část WBM Europe LTD, Office Q, 35a
Sledujufilmy.cz
tvoří reklama. Adresy jsou z více, zejména evropských zemí, Astbury Road, Londýn, SE15 2NL,
odkazy vedly například do Francie, Rumunska, na Ukrajinu. Anglie.
Nelze tedy dohledat, kde jsou fyzicky data uložena a stanovit
rozsah IP adres ke sledování komunikace. Výjimkou je pouze
úvodní stránka, pro kterou lze tyto údaje dohledat.
Další webové rozcestníky - Filmtoro.cz, Superlink.cz, filmyzdarma4.webnode.cz/, filmy-zdarma-online.eu aj.
HOSTINGOVÉ SLUŽBY BEZ MOŽNOSTI VYHLEDÁVÁNÍ OBSAHU VEŘEJNOSTÍ - Do této kategorie patří úložiště, jež nejsou
primárně zaměřena na sdílení digitálního obsahu charakteru filmů či hudby mezi anonymními subjekty, ale pro sdílení
soukromé obsahu mezi registrovanými subjekty či pro online zálohování multimediálního i jiného obsahu.
Jedná se o úložiště dat bez možnosti prohledávání,
používané i komerčně. Data jsou umístěna po celém světě v Google Inc., 1600 Amphitheatre
Drive.google.com
různých datacentrech, nelze zjistit jejich původ. Parkway in Mountain View,
Drive.google.com využívá cloud computingu a umožňuje Kalifornie, USA
uživateli úschovu a volné sdílení dat.
Jedná se o úložiště dat bez možnosti prohledávání,
používané i komerčně. Data umístěna po
Dropbox, Inc., 333 Brannan St,
Dropbox.com
celém světě v různých datacentrech. Uložiště umožňuje
San Francisco, CA 94107, USA
sdílení obsahů v závislosti na neplaceném účtu (dle možností
neplacené verze) a placeném účtu (prakticky bez omezení).
Jedná se o úložiště dat bez možnosti prohledávání,
používané i komerčně. Data jsou umístěna po celém světě v
Apple Inc., One Apple Park Way,
iCloud.com
různých datacentrech. Uživatel může data uložená na
Cupertino, Kalifornie, 95014, USA
severech společnosti Apple synchronizovat a měnit. Oproti
jiným službám typu cloud se iCloud liší v tom, že je
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LeteckaPosta.cz

Mega.nz

Onedrive.com

integrován na úrovni operačního systému jako takového, a
tudíž, aby uživatel mohl využívat iCloud, nemusí se nikde
registrovat.
Jedná se o službu umožňující sdílet digitální obsah. Nelze
prohledávat, soubory jsou dostupné pouze přes odkaz.
Jedná se o novozélandské úložiště dat bez možnosti
prohledávání, používané i komerčně. Data jsou umístěna po
celém světě v různých datacentrech. Obsah sdílených
souborů je šifrován a vlastník webu tak deklaruje, že k nim
nemá žádný přístup.
Jedná se o úložiště dat bez možnosti prohledávání,
používané i komerčně. Data jsou umístěna po celém světě v
různých datacentrech, nelze zjistit jejich původ. Soubory
uložené na Onedrive.com mohou být přístupné vlastníkovi,
přátelům a mohou být označeny i jako veřejně přístupné.
Pro přístup k veřejně přístupným souborům není vyžadován
účet Microsoft.

Držitel domény leteckaposta.cz
dle NIC.cz je pan Zdeněk Nový.
Mega Ltd., Spring Hill Farm 1232,
SH1, RD2, Wellsford, 0972, Nový
Zéland

Microsoft Corporation, Microsoft
Headquarters One Microsoft Way
Redmond, WA 98052, USA

WEBOVÉ ROZCESTNÍKY PRO ZÍSKÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PROSTŘEDNICTVÍM NÁSTROJE BITTORRENT - BitTorrent je
služba (nebo spíše protokol), která cílí primárně na výměnu či stahování zejména větších souborů. Jedná se o
distribuovanou P2P (peer-to-peer) službu bez centrálního serveru. Není to jediný protokol, který takto funguje, mezi další
patří například sítě Kazaa, Gnutella nebo eDonkey.
The Pirate Bay, RARBG, 1337x, TorrentZ; České tracker servery - cztorrent.net, www.filmytorrent.wz.cz/,
film.utorrent.cz/, sosej.eu/sktorrent.php či www.warezo.cz/tag/torrentfilmy-cz.
SOCIÁLNÍ SÍTĚ - Pro sdílení digitální obsahu lze využít i sociální sítě, a to buď specializované, nebo generické.
Facebook Inc., Facebook HQ, 1
Facebook.com
Hacker Way, 94025 Menlo Park,
USA
Verizon Communications INC.,
Flickr.com
1095 Avenue of the Americas,
New York, NY 10013, USA
Facebook Inc., Facebook HQ, 1
Instagram.com
Hacker Way, 94025 Menlo Park,
USA
Microsoft Corporation, Microsoft
LinkedIn.com
Headquarters One Microsoft Way
Redmond, WA 98052, USA
MAFRA, a.s., Karla Engliše
Rajce.net
519/11, Praha, IČO: 45313351
Twitter Inc., 1355 Market St
Twitter.com
#900, San Francisco, CA 94103,
USA
YouTube LLC, 901 Cherry Avenue,
YouTube.com
San Bruno, CA 94066, USA

Zdroj: ČVUT, Havel & Partners. 2018. Studie poskytovatelů vybraných služeb informační společnosti v České republice v rámci
společnosti 4.0

Specifika šíření obsahu prostřednictvím sítě BitTorrent
Přestože šíření obsahu touto formou již v současnosti nedosahuje takového rozsahu, jako
v období svého vrcholu v druhé polovině minulé dekády, stále může představovat problém
z pohledu kontroly šířeného obsahu.
Síť BitTorrent v první řadě nefunguje na principu úložiště, na něž by uživatelé nahrávali a
stahovali (případně přehrávali) obsah, nýbrž na principu P2P, tedy peer-to-peer. Sdílení obsahu
tak probíhá přímo mezi počítači samotných uživatelů, kteří jsou skrze síť BitTorrent navzájem
propojeny. Co se týče typů šířených dat, dochází prostřednictvím BitTorrentu k šíření zejména
v oblasti filmů, televizních pořadů, seriálů a pornografie.
Jednotlivé soubory (např. filmy, operační systémy, hudební alba, softwary, hry či například eknihy) jsou rozděleny do mnoha malých souborů (zpravidla o velikosti pár set kB). Zájemce o
stažení určitého obsahu vyhledá a stáhne na specializované internetové stránce tzv. torrent, což je
velmi malý soubor, obsahující základní metadata o požadovaném souboru. Spuštěním torrentu ve
speciálním programu (klientu) pak dojde k propojení s jinými uživateli sítě, kteří daným
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souborem disponují. Od nich se následně cílový soubor začne po malých částech stahovat,
přičemž ke stahování může docházet od více uživatelů najednou a již stažené části souboru jsou
skrze síť naopak k dispozici jiným uživatelům. Každý uživatel sdílí to, co již má staženo, zatímco
zbývající části souboru stahuje od ostatních uživatelů. Ve výsledku tak dochází k velkému počtu
velmi malých datových přenosů z různých zdrojů, a nikoliv k jednomu velkému přenosu ze
zdroje jediného. 2 Z výše uvedeného nastínění principu, na němž sdílení dat prostřednictvím sítě
BitTorrent funguje, je patrné, proč tento způsob sdílení obsahu může představovat problém z
pohledu kontroly.
4.1.1.2.4 Reklamní trh

Dle agentury Nielsen Admosphere (NA), která se kromě realizace peoplemetrového měření
televizní sledovanosti věnuje i monitoringu reklamních investic podle ceníkových cen inzerce
jednotlivých médií, je největší část tuzemských reklamních investic stále alokována do televize.
Podle ceníkových cen odvysílaly loni tuzemské televizní stanice reklamu za více než 50 mld. Kč.
Televize si jako mediatyp navíc dokázala udržet velmi slušné tempo růstu a meziročně navýšit své
tržby o 10 %. Na jejím výkonu se podle NA podílelo jak opětovné zdražení cen reklamy, tak
i další navýšení počtu odvysílaných reklamních sdělení. (Zdroj: www.lupa.cz/aktuality/televizni-staniceloni-prodaly-reklamu-v-odhadovane-hodnote-vice-nez-padesat-miliard/)
Obrázek 15: Srovnání ceníkové hodnoty reklamního prostoru, bez vlastní inzerce

Zdroj: Nielsen Admosphere

Pro srovnání nárůst vykázaly i tržby konsolidovaného rozhlasového trhu. V ceníkových cenách
letos tuzemská rádia odvysílala reklamní spoty v hodnotě přesahující 8 mld. Kč, o 6 % více než
loni. Tisk zůstal víceméně ve stejné situaci, když stejně jako loni prodal inzerci za více než
19 mld. Kč. Špatně se nevedlo ani segmentu venkovní reklamy, kde meziroční pokles výkonu
byl, avšak pouze minimální. (Zdroj: www.lupa.cz/aktuality/televizni-stanice-loni-prodaly-reklamu-vodhadovane-hodnote-vice-nez-padesat-miliard/)
Objem internetové inzerce dosáhl v roce 2018 více než 28 mld. Kč. Oproti roku 2017 jde o 23%
nárůst, na kterém se v absolutních hodnotách nejvíce podílela display reklama a reklama ve
vyhledávání. V celkových reklamních výdajích v rámci všech mediatypů připadá na online
reklamu čtvrtinový podíl (25 %), dlouhodobě si drží za televizní reklamou druhé místo.
Největší část inzertních výdajů připadá na celoplošnou (display) reklamu (20,1 mld. Kč v
ceníkových cenách). Druhou nejpoužívanější formou reklamy je reklama ve vyhledávání, do které
investovali inzerenti 7,3 mld. Kč v reálných cenách. Pro katalogové zápisy a řádkovou inzerci
deklarovala média tržby 1,1 mld. Kč v ceníkových cenách. Za SMS a MMS kampaně, které nejsou
započítávány do internetové inzerce, zadavatelé reklamy zaplatili 98 mil. Kč v ceníkových cenách.
(Zdroj:
www.spir.cz/28-6-miliard-korun-investovali-zadavatele-do-internetove-reklamy-v-roce-2018-vice-nezpolovina)
Vývoj podílů jednotlivých mediatypů na inzertních výkonech v absolutním a relativním srovnání
zachycují následující obrázky.

Zde popsaným způsobem šíření obsahu skrze BitTorrent může fungovat, resp. takto je model nastaven, nicméně v praxi tomu
tak vždy není. Pokud je například k síti přihlášen jen jeden uživatel disponující daným souborem, probíhá přenos dat jen
z jednoho zdroje (byť stále po velmi malých částech). Zároveň pokud daným souborem nikdo z připojených uživatelů
nedisponuje, pak přenos nemůže nastat.

2
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Obrázek 16: Vývoj podílů jednotlivých mediatypů (absolutně)

Zdroj: http://www.inzertnivykony.cz/; Zdroj: SPIR, MEDIAN, ppm factum, Nielsen Admosphere, Kantar Media, únor 2018
*ceny bez vlastní inzerce (selfpromo); u TV, tisku, OOH a radia ceníkové ceny (gross); u internetu: do roku 2015 mix ceníkových a
reálných cen, od roku 2016 ceníkové ceny; Radio v letech 2010 - 2012 neobsahuje regionální prodeje

Obrázek 17: Vývoj podílů jednotlivých mediatypů (relativně)

Zdroj: http://www.inzertnivykony.cz/; Zdroj: SPIR, MEDIAN, ppm factum, Nielsen Admosphere, Kantar Media, únor 2018

4.1.1.3 Role Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Orgán státní správy pro regulaci rozhlasového a televizního vysílání - Rada pro rozhlasové a
televizní vysílání, původně Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání - vznikla v
roce 1992 na základě zákona č. 103/1992 Sb., kdy převzala své pravomoci po Meziresortní
komisi vlády, Meziresortní komisi Ministerstva kultury ČR pro výběr uchazečů o nestátní vysílání
a Federální Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Nyní její činnost vymezuje zákon č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Mezi hlavní oblasti působnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“ či
RRTV) patří zejména:
−
−
−
−

udělování, změna a odnímání licencí k provozování rozhlasového a televizního vysílání,
monitoring obsahu rozhlasového a televizního vysílání,
spolupráce s orgány Evropské unie a s regulačními orgány členských států Evropské unie
s obdobnou věcnou působností,
sledování objektivity a vyváženosti informací poskytovaných elektronickými médii,
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−
−
−
−
−

dohled nad ochranou dětí a mladistvých v televizním vysílání,
dohled nad ochranou spotřebitele podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších předpisů,
sledování zvláštních povinností provozovatelů ze zákona,
vydávání stanovisek, prováděcích právních předpisů a plnění dalších úkolů stanovených
zákonem č. 231/2001 Sb. nebo jinými právními předpisy,
sledování dodržování technických parametrů vysílání.

Rada má k dispozici Úřad Rady, který zaměstnává v závislosti na platném znění zákona a úkolech
Rady a jejímu úřadu svěřených cca 40 lidí. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017 byl 41.
5

Definice problému

Hodnocení dopadů Směrnice bylo dle informací EK na příslušných webových stránkách
prováděno souběžně s ex-post hodnocením AVMS směrnice v rámci programu REFIT.
Celkovým závěrem hodnocení je, že cíle AVMS směrnice jsou stále relevantní. Pokud by tato
směrnice byla zrušena, audiovizuální vnitřní trh by se zhroutil, protože poskytovatelé služeb by již
nemohli těžit z principu COO (země původu), ale podléhali by 28 různým režimům a jurisdikcím.
To by vedlo ke zvýšení nákladů a snížilo ochotu poskytovat přeshraniční služby, zejména v
menších členských státech. Spotřebitelé by pocítili ztrátu ve formě zúženého výběru.
Hodnocení REFIT dospělo k závěru, že existuje prostor pro zjednodušení, a to konkrétně
postupů, které podporují uplatňování principu COO (tj. kritéria určující jurisdikci nad
poskytovateli a postupy výjimek a spolupráce omezující svobodu příjmu a opakovaného přenosu
ve specifických případech). Některá další pravidla již nevedou k dosažení cílů, především v
důsledku vývoje na trhu a změn ve způsobu sledování audiovizuálních děl. Konkrétně např.
hodnocení REFIT zmiňuje, že existuje prostor pro zlepšení a aktualizaci pravidel pro obchodní
sdělení.
Hodnocení REFIT identifikovalo následující problémy:
−

nedostatečnou ochranu nezletilých a dalších spotřebitelů při sledování videí na platformách
pro jejich sdílení;
− nerovné podmínky pro tradiční provozovatele televizního vysílání a poskytovatele služeb na
vyžádání;
− nerovný požadavek na příspěvek k podpoře evropských děl a nedostatečná účinnost
pravidel platných pro služby na vyžádání;
− rozdílná úroveň ochrany nezletilých;
− nedostatky vnitřního trhu vyplývající ze skutečnosti, že některé povinnosti nejsou v AVMS
směrnici dostatečně precizovány;
− příliš komplikovaná pravidla v oblasti COO a výjimek;
− neexistence požadavku na nezávislost regulátora v AVMS směrnici;
− existenci prostoru pro zlepšení a aktualizaci v oblasti obchodních sdělení.
Na tyto identifikované problémy proto Směrnice reaguje, kdy hned v prvním článku uvádí, že
…“Poslední podstatná změna směrnice Rady 89/552/EHS, následně kodifikované směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 2010/13/EU, byla provedena v roce 2007 přijetím směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2007/65/ES. Od té doby prošel trh audiovizuálních mediálních služeb výraznými a rychlými změnami v
důsledku pokračujícího sbližování televizních a internetových služeb. Technický vývoj umožňuje nové typy služeb a
uživatelských zkušeností. Sledovací návyky se významně změnily, zejména u mladších generací. Přestože hlavní
televizní obrazovka zůstává i nadále důležitým zařízením umožňujícím sdílení audiovizuálních zážitků, řada
diváků se při sledování audiovizuálního obsahu přesunula k jiným, přenosným zařízením. Tradiční televizní
obsah se na průměrné denní době sledování dosud podílí významnou měrou. Vzrostl však význam nových typů
str. 24/97

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBK2K6WC8)

obsahu, jako jsou videoklipy nebo obsah vytvářený uživateli, a v současné době již existují dobře zavedení noví
účastníci trhu včetně poskytovatelů služeb videa na vyžádání a platforem pro sdílení videonahrávek. Toto
sbližování médií vyžaduje aktualizovaný právní rámec, který zohlední vývoj na trhu a zajistí rovnováhu mezi
přístupem k on-line službám poskytujícím obsah, ochranou spotřebitele a konkurenceschopností.“
Protože obdobný vývoj, který zmiňuje Směrnice, byl ilustrován a identifikován v popisu
současného stavu jako relevantní i pro ČR (i když s určitými specifiky), lze problémy
identifikované evropským hodnocením přejmout i do RIA k předpisu implementujícímu
Směrnici do českého právního řádu. Je zřejmé, že ČR má vůči EU závazky, a to i ve formě
povinnosti Směrnici implementovat, tj. hlavním problémem, který je třeba řešit, je splnění této
povinnosti. Nicméně pokud by Směrnice dávala členským státům v některých bodech volnost, je
vhodné porovnat podmínky v ČR s podmínkami, na které reaguje evropská legislativa, což bylo
důvodem pro vložení předchozích kapitol do tohoto dokumentu.

5.1 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
6

Česká legislativa

Práv a povinností poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb (dále jen „AVMS“) a jejich
vztahu k ostatním dotčeným subjektům se ve větší či menší míře dotýkají zejména následující
zákony (ve znění pozdějších předpisů, včetně příslušných prováděcích předpisů):
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

7
−
−
−

zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů;
zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi;
zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu;
zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů;
zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích);
zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně
některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání);
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích;
zákon č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního
vysílání a služeb informační společnosti;
zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých
zákonů (zákon o některých službách informační společnosti);
zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně
některých zákonů (zákon o audiovizi);
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
v obecné rovině též zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a zákon č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Evropská legislativa
Směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a
správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání
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)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se
mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů
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−
−
−
−
−

−
−

−
−
−

členských států upravujících provozování televizního vysílání
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých
právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na
vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu)
Rámcové rozhodnutí Rady č. 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti
některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji
proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění
rozhodnutí Rady 2005/671/SVV
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým
se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES
o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací
a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých
právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na
vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých
obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady
84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých
obchodních praktikách).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES ze dne 26. května 2003 o sbližování
právních a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a
sponzorství souvisejícího s tabákovými výrobky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování
právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a
prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES
Rozhodnutí Komise C(2014) 462 final ze dne 3. února 2014, kterým se ustavuje evropská
regulační skupina pro audiovizuální sdělovací prostředky aj.

1.4 Identifikace dotčených subjektů
Přehled subjektů dotčených novou právní úpravou je schematicky zachycen na následujícím
obrázku. Identifikace konkrétní subjektů v rámci jednotlivých kategorií dotčených subjektů byla
provedena v kapitole Popis současného stavu.
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Obrázek 18: Přehled subjektů dotčených novou právní úpravou

1.5 Popis cílového stavu
Cílem revize stávající právní úpravy je potřeba implementovat Směrnici. Tato implementace by
měla vést dle jejích autorů ke zvýšení transparentnosti prostředí a právních jistot, nastavení
jednotných podmínek pro subjekty na mediálním trhu a snížení administrativní zátěže, a to v
reakci na:
−
−
−
−
−
−

technologický vývoj;
konvergenci technologií a služeb směrem k dodávání obsahu pomocí internetového
protokolu;
rozšiřování škály technologických prostředků pro příjem audiovizuálních služeb v
domácnostech;
společenské a kulturní změny;
skutečnost, že děti se stále více samostatně rozhodují o tom, co budou sledovat;
integraci vnitřního evropského trhu.

Tabulka 4: Deklarované cíle revize AVMS směrnice
Obecné cíle

Zlepšit ochranu spotřebitelů a nezletilých

Zajistit rovné podmínky na trhu, zachovat integritu
vnitřního trhu a zvýšit právní jistotu

Zjednodušit legislativní rámec

Konkrétní cíle
Zlepšit ochranu spotřebitelů a nezletilých na
platformách pro sdílení videí
Stanovit účinnější a spravedlivější pravidla v oblasti
propagace evropských děl
Zajistit účinnější a spravedlivější pravidla pro
ochranu nezletilých v oblasti služeb VOD
Zjednodušit a objasnit postupy pro uplatňování
pravidel v oblasti COO
Zajistit nezávislost regulátorů
Flexibilnější a jasnější pravidla pro obchodní sdělení
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Nová evropská úprava audiovize ale poměrně věrně kopíruje nastolené trendy – zpřísňující se
regulaci postihující i netradiční evoluční služby. Paralela např. s projednávaným ePrivacy
nařízením, které má také dopadnout na moderní služby elektronických komunikací, je nabíledni.

1.6 Zhodnocení rizik
Hlavním rizikem neimplementování Směrnice je skutečnost, že podle smluv EU může Komise
proti zemi Unie, jež neprovádí unijní právo, podniknout právní kroky (tzv. řízení o nesplnění
povinnosti). Komise se ve věci nesplnění povinností může obrátit na Soudní dvůr, který může v
některých případech uložit finanční sankce.
Rizika identifikovaná na evropské úrovni v rámci revize Směrnice jsou pak následující.
Dle zdůvodnění potřeby revize se bude objem trhu se službami VOD a on-line službami i nadále
zvyšovat, a tím i potenciální konkurenční nevýhoda tradičního televizního vysílání a nižší úroveň
ochrany spotřebitele.
Ze statického hlediska je trh lineárního televizního vysílání stále nejsilnějším audiovizuálním
trhem. V roce 2013 činily tržby z lineárního televizního vysílání v EU 28 83,6 mld. EUR. Ve
srovnání s tím celkové tržby ze služeb VoD a SVoD činily 2,5 mld. EUR, tj. 3% příjmů
provozovatelů televizního vysílání. Z dynamického hlediska je však dominance lineárního
televizního vysílání méně zřejmá. Jeho tempo růstu se snížilo z průměrné roční míry 2,8 % v roce
2009 na pouhých 0,3 % v roce 2013. Mezitím celkové příjmy z poskytování služeb VOD ve 28
členských státech vzrostly o 272% s roční mírou růstu 28 %. Dle odhadů by měl plánovaný obrat
všech služeb VoD v Evropě v roce 2020 a dosáhnout 6 miliard EUR. Obdobně je výrazný růst
předpokládán u počtu smartphonů a spotřeby mobilních dat. Trendy v ČR budou
pravděpodobně stejné, resp. není důvod předpokládat, že by se směr vývoje měl lišit.
Pokud by bylo zachováno status quo, identifikované problémy by se dle zprávy EK
pravděpodobně rozvíjely takto:
−

Spotřebitelé, zejména nezletilí, by byli stále více vystaveni škodlivému obsahu a možným
nenávistným projevům na platformách pro sdílení videí.

−

Provozovatelé lineárního televizního vysílání by i nadále čelili konkurenční nevýhodě ze
strany poskytovatelů služeb VOD.

−

Integrita audiovizuálního vnitřního trhu by mohla být narušena z titulu nejasností některých
pravidel a postupů, což by mohlo ohrozit princip COO, který je základním kamenem AVMS
směrnice.

−

Pravidla pro obchodní sdělení by zůstala nepřizpůsobena vývoji trhu.
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2 - 3 Návrh variant řešení, vyhodnocení nákladů a přínosů - hodnocení
dopadů opatření jednotlivých věcně souvisejících okruhů
V následujících odstavcích představíme obecný postup výpočtu administrativních nákladů
a přínosů, jejichž kategorie se budou týkat více věcných okruhů tak, aby tento postup nemusel být
vícekrát rekapitulován. Konkrétní hodnoty výše nákladů a přínosů pak budou uvedeny
u jednotlivých variant dle jejich reálného obsahu.
Administrativní náklady
Odhad administrativních nákladů spojených s novými administrativními povinnostmi či úsporami
bude vycházet z průměrné časové náročnosti úkonu a ceny práce (včetně režijních nákladů). Pro
výpočet osobních a režijních nákladů vycházela společnost EEIP, a.s. z Obecných zásad
hodnocení dopadů regulace a rovněž z metodiky Ministerstva vnitra (2007) pro výpočet
mzdových a režijních nákladů.
Box 2: Výpočet nákladů procesu (podle metodiky Ministerstva vnitra z roku 2007)
Mzdové náklady na zaměstnance MNz= T*(1+mNS)*(1+mPO)
Mzdové náklady na 1 úkon Mna=MNz*CN/160 (předpokládáme průměrný pracovní měsíc 160 hodin se
zohledněním dovolených)
Režijní náklady na 1 úkon Rna=Mna*mRN
kde:
T
mNS
mPO
CN
mRN

Měsíční hrubá mzda podle platového
tarifu a platového stupně
Multiplikátor netarifních složek platu
Multiplikátor povinných odvodů
Časová náročnost úkonu (v hodinách)
Multiplikátor režijních nákladů

Je stanovena podle zařazení zaměstnance
0,2
0,34
X
0,43

Pro účely výpočtu pracovala společnost EEIP, a.s. s 11. třídou a 6. stupněm platové tabulky – tj.
25 860 Kč měsíčně. Celkové náklady oproti platovému tarifu (tj. včetně netarifních složek platu,
povinných odvodů zaměstnavatele a režijních nákladů) budou 59 470 Kč měsíčně, 372 Kč za
hodinu práce při výkonu administrativní činnosti. Celkové administrativní náklady jednotlivých
variant pak budou následující:
𝐴𝐴𝐴𝐴 = 372𝐾𝐾č ∗ 𝑋𝑋 ∗ 𝑌𝑌
kde:
AN

jsou administrativní náklady

X

je průměrná časová náročnost administrativního úkonu (v hodinách)

Y

je průměrný počet úkonů.

U soukromých subjektů budeme pracovat s cca 1,1násobkem.
Ještě je třeba zmínit, že hodnocení dopadů se nezabývá a nevyčísluje absolutní výši aktuálních
a budoucích nákladů a přínosů, ale kvantifikuje jejich změnu (tj. nárůst či pokles) po zavedení
vybraných variant. RIA kalkuluje s nejvýznamnějšími dopady na veškeré dotčené strany,
marginální náklady a přínosy jsou hodnoceny jako zanedbatelné a nejsou pro jejich nepodstatnost
detailně rozebírány.
Struktura hodnocení věcných okruhů bude sledovat cíle Směrnice a bude následující.
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1
A.1

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PROBLÉMU NEDOSTATEČNÉ OCHRANY NEZLETILÝCH A SPOTŘEBITELŮ NA
PLATFORMÁCH PRO SDÍLENÍ VIDEONAHRÁVEK
Popis současného stavu

AVMS směrnice se před přijetím Směrnice nevztahovala na uživateli generovaný obsah (UGC)
uložený na platformách pro sdílení videí (např. YouTube). Regulace platforem pro sdílení videí
byla obsažena ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES o elektronickém
obchodu (dále jen „Směrnice ECD“), která limitovala odpovědnost provozovatele platformy za
nelegální obsah.
AVMS směrnice upravovala lineární televizní vysílání a audiovizuální mediální služby na
vyžádání, za jejichž obsah měli poskytovatelé redakční odpovědnost. Vztahovala se na služby,
jejichž hlavním účelem bylo poskytování pořadů široké veřejnosti za účelem informování, zábavy
nebo vzdělávání a jejichž podoba a obsah byly srovnatelné s podobou a obsahem televizního
vysílání („TV-like“).
A.2 Definice problému
Dotčené strany, na něž se vztahuje směrnice, jsou ve srovnání s platformami pro sdílení videí na
trhu znevýhodněny, protože tyto subjekty podléhají méně přísnému regulačnímu režimu (ECD).
Spotřebitelé a nezletilí nejsou proti škodlivému obsahu na platformách pro sdílení videí
dostatečně chráněni.
A.3 Hodnocení řešeného věcného okruhu
Cíl: Zvýšit ochranu nezletilých a dalších spotřebitelů
Návrh variant řešení:
Varianta 0: Zachování současného stavu
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Varianta 1: Vztažení regulace na platformy pro sdílení videí k ochraně nezletilých osob před škodlivým obsahem
a všech občanů před podněcováním k nenávisti, násilí a terorismu dle požadavků Směrnice v čl. 28b odst. 1 a 2 a
v čl. 28b odst. 3.; této regulaci budou logicky podléhat ty pořady a videonahrávky na platformě pro sdílení
videonahrávek, které nenabízí přímo poskytovatel platformy, neboť u těch je možné shledat redakční odpovědnost,
tj. obsah vytvořený poskytovatelem platformy je možné považovat za audiovizuální mediální službu na vyžádání a
lze odkázat na zákon č. 132/2010 Sb.
Platformy pro sdílení videonahrávek by byly definovány jako platformy, které mají určitý stupeň kontroly, avšak
nemají redakční odpovědnost, za audiovizuální obsah (včetně UGC), a jejichž hlavním obchodním účelem je
poskytování audiovizuálních služeb. Stupněm kontroly by byly míněny automatické prostředky (například tagging,
sekvencování velkého množství audiovizuálního obsahu), včetně algoritmů. To by vyloučilo služby, jako je pouhý
hosting, caching, cloud computing, vyhledávače apod., které jsou předmětem ECD.
Obsah pojmů škodlivý pro nezletilé a podněcování k nenávisti by byl stejný jako ten, který se vztahuje na
audiovizuální mediální služby v rámci AVMS směrnice.
Varianta 2: Opatření, které bude podrobnější nebo přísnější než opatření pro účely ochrany nezletilých osob před
nejškodlivějším obsahem, která jsou uvedená ve Směrnici a splňují požadavky stanovené v platných právních
předpisech Unie.
Tabulka 5: Identifikace nákladů a přínosů:
Náklady
−
−

Platformy pro sdílení videonahrávek – náklady na přizpůsobení se regulaci
Regulátor – administrativní náklady spojené s novou kategorií subjektů, nad kterými je třeba vykonávat
dohled

Přínosy
−
−

Rovnocenný přístup ke všem subjektům z hlediska regulace
Pozitivní sociální dopady – ochrana nezletilých, pozitivní dopad na ochranu základních lidských práv

Kvantifikace nákladů a přínosů:
Varianta 1
V rámci této varianty se dle znění přijaté Směrnice bude jednat o zajištění toho, aby poskytovatelé
platforem pro sdílení videonahrávek spadající do jejich pravomoci přijali vhodná opatření s cílem
chránit:
−
−
−

nezletilé osoby před pořady, videonahrávkami vytvořenými uživateli a audiovizuálními
obchodními sděleními, které mohou narušit jejich tělesný, duševní či mravní vývoj;
širokou veřejnost před pořady, videonahrávkami vytvořenými uživateli a audiovizuálními
obchodními sděleními obsahujícími podněcování k násilí či nenávisti namířené proti skupině
osob nebo členovi skupiny;
veřejnost před pořady, videonahrávkami vytvořenými uživateli a audiovizuálními
obchodními sděleními obsahujícími takový obsah, jehož šíření je trestným činem podle práva
Unie, zejména veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného činu, trestné činy
týkající se dětské pornografie a trestné činy související s rasismem a xenofobií.

Pro účely předchozího se stanoví vhodná opatření s ohledem na povahu příslušného obsahu, na
újmu, kterou může způsobit, na charakteristiku kategorie osob, které mají být chráněny, a rovněž
na práva a legitimní zájmy, o něž se jedná, včetně zájmů poskytovatelů platforem pro sdílení
videonahrávek a uživatelů, kteří daný obsah vytvořili nebo nahráli, stejně jako veřejného zájmu.
Opatření musí uplatňovat všichni poskytovatelé platforem pro sdílení videonahrávek
v pravomoci ČR (viz dále). Tato opatření musí být proveditelná a přiměřená, s přihlédnutím k
objemu služby platformy pro sdílení videonahrávek a povaze služby, která je poskytována. Tato
opatření nesmějí vést k žádným předběžným kontrolním opatřením ani k filtrování nahrávaného
obsahu dle požadavků Směrnice.
Pro účely ochrany nezletilých osob musí nejškodlivější obsah podléhat nejpřísnějším opatřením
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ke kontrole přístupu. Opatření k ochraně nezletilých a široké veřejnosti dle požadavků Směrnice
musí zahrnovat, je-li to vhodné:
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

začlenění požadavků na ochranu do podmínek služeb platformy pro sdílení videonahrávek a
jejich uplatňování;
začlenění požadavků na ochranu pro audiovizuální obchodní sdělení, která nejsou uváděna
na trh, prodávána nebo zařizována poskytovateli platformy pro sdílení videonahrávek, do
podmínek služby platformy pro sdílení videonahrávek a jejich uplatňování;
existenci funkce pro uživatele, kteří nahrají videa vytvořená uživateli, oznámit, zda tyto
videonahrávky obsahují audiovizuální obchodní sdělení, pokud o tom vědí nebo od nich lze
rozumně očekávat, že o tom vědí;
zřízení a provozování transparentních a uživatelsky vstřícných mechanismů umožňujících
uživatelům platforem pro sdílení videonahrávek nahlásit nebo označit dotyčnému
poskytovateli platformy pro sdílení videonahrávek škodlivý obsah, který je poskytován na
jeho platformě;
zřízení a provozování systémů, jejichž prostřednictvím poskytovatelé platforem pro sdílení
videonahrávek vysvětlují uživatelům těchto platforem, jaký účinek má oznamování a
označování uvedené v předchozím bodu;
zřízení a provozování systémů ověřování věku pro uživatele platforem pro sdílení
videonahrávek u obsahu, který může narušit tělesný, duševní nebo mravní vývoj nezletilých
osob;
zřízení a provozování snadno použitelných systémů umožňujících uživatelům platforem pro
sdílení videonahrávek hodnotit škodlivý obsah;
zajištění systémů rodičovské kontroly, jež jsou pod kontrolou koncových uživatelů, v
souvislosti s obsahem, který může narušit tělesný, duševní nebo mravní vývoj nezletilých
osob;
zřízení a provozování transparentních, snadno použitelných a účinných postupů vyřizování a
řešení stížností uživatelů podaných poskytovateli platforem pro sdílení videonahrávek;
zajištění účinných opatření a nástrojů v oblasti mediální gramotnosti a zvyšování povědomí
uživatelů o těchto opatřeních a nástrojích.

Budou zavedeny mechanismy potřebné k posouzení vhodnosti výše uvedených opatření, která
přijali poskytovatelé platforem pro sdílení videonahrávek. Rada je orgánem státní správy v oblasti
rozhlasového a televizního vysílání, ale i ve vztahu k poskytovatelům audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání. S ohledem na provázanost poskytování služeb platforem pro sdílení
videonahrávek a služeb na vyžádání, Varianta 1 předpokládá určení konkrétních úkolů RRTV i ve
vztahu k poskytovatelům služeb pro sdílení videonahrávek.
Náklady na přizpůsobení se regulaci
Velké platformy pro sdílení videonahrávek již některé kroky na ochranu nezletilých a dalších
uživatelů nejen před nezákonným, ale i před škodlivým obsahem, v rámci svých korporátních
politik učinily (jsou obsahem firemních kodexů, obchodních podmínek apod.). Velké platformy
dále používají i mechanismy pro filtrování či fingerprinting. Existují systémy pro ověřování věku,
které jsou využívány online poskytovateli služeb VoD. Tato opatření by mohla být použita pro
splnění nových požadavků v rámci Varianty 1 bez vynaložení vyšších dodatečných nákladů.
Konkrétní výše nákladů se bude odvíjet od velikosti společnosti a konkrétních mechanizmů, které
se společnost rozhodne zavést. Lze předpokládat, že tyto mechanizmy se budou v čase vyvíjet.
Na jednu stranu tak bude třeba neustálých investic ze strany provozovatele platformy, na druhou
stranu mohou díky technologickému pokroku jednotkové náklady klesat. Komise tyto náklady
odhaduje na jednorázových 100 000 EUR (vynaložených na pilotní nástroj pro informování
rodičů a dětí o obsahu videí vytvořených uživateli) či 320 000 EUR (náklady většího dánského
poskytovatele služeb Internetu na vývoj nástroje pro provádění rodičovské kontroly, webových
stránek, vzdělávání a informování). Rozvinutější systémy kontroly obsahu však mohou stát
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výrazně více. Například třetina z celkového počtu zaměstnanců velké platformy se zabývá
kontrolou obsahu 3.
Posouzení, zda je obsah škodlivý, je obecně složitější než posouzení, zda je nezákonný, protože
pojem škodlivý obsah má výrazně širší náplň než pojem nezákonný. Je však možné, že zavedení
mechanismů na ochranu nezletilých by mohla některá z platforem marketingově využít.
Administrativní náklady
Varianta 1 předpokládá u RRTV povinnost vést evidenci poskytovatelů služeb platforem pro
sdílení videonahrávek, neboť RRTV musí mít kvůli požadavkům Směrnice přehled o službách
pro sdílení videonahrávek poskytovatelů spadajících do jurisdikce ČR. Lze však reálně očekávat,
že tato agenda bude pouze okrajového charakteru. Tento předpoklad je založen na nízkém
odhadu počtu případných poskytovatelů služeb platforem pro sdílení videonahrávek, kteří splní
jurisdikční kritéria, tj. budou dle Směrnice usazeni v ČR (více viz kapitola D). Náklady na vedení
evidence, příp. předávání informací EK, se tak očekávají marginální.
Pokud je monitorování platforem pro sdílení videonahrávek založeno na podání podnětu,
odhaduje komise administrativní náklady pro všechny regulační orgány EU na 600 000 EUR, pro
ČR samotnou pak na 4 820 EUR (přibližně 125 000 Kč při 6 – 7 stížnostech za rok 4).
Finanční dopady nelze nyní přesněji kvantifikovat. Pokud by se po zavedení Varianty 1 ukázalo,
že nová agenda představuje výrazný nárůst činností RRTV, navrhuje se provedení ex post
hodnocení dopadů a vyvození důsledků pro změnu kapacit Úřadu RRTV.
Za základ pro odhad souvisejících nákladů pro odvětví (i obecně pokud by bylo v dalších částech
RIA zvažováno zavedení mechanismů koregulace 5) lze vzít též údaje o nákladech na stávající
samoregulační mechanismus, pokud existuje. Například samoregulační systémy zavedené ve
většině členských států v oblasti reklamy jsou buď financovány z členských příspěvků, nebo z
příspěvků subjektů v odvětví. Jejich náklady se dle Komise pohybují od 250 000 EUR do 1
milionu EUR (pro porovnání viz i následující obrázek). Jde však o velmi hrubý odhad, neboť
konkrétní náklady se budou samozřejmě odvíjet od objemu vykonávané agendy.
Obrázek 19: Výkaz příjmů a výdajů Rady pro reklamu 2015 6

Zdroj: justice.cz

Dopady na malé a střední podniky
Platformy pro sdílení videonahrávek, které provozují malé a střední podniky a které ještě nemají
zavedeny mechanismy pro kontrolu škodlivého obsahu, ať už proaktivně nebo na základě
podnětu, ponesou vyšší náklady na přizpůsobení se regulaci.
Dopady na konkurenceschopnost
3 „Who Moderates Facebook Content? There are between 800-1,000 Facebook moderators worldwide. They make up 1/3 of Facebook’s full-time
workforce.“ Zdroj: https://www.whoishostingthis.com/blog/2015/04/15/moderating-facebook/
4 Detailní postup tvorby odhadu viz Survey and data gathering to support the Impact Assessment of a possible new legislative proposal concerning
Directive 2010/13/EU (AVMSD) and in particular the provisions on media freedom, public interest and access for disabled people (2016).
5 Relevantní i pro další oblasti, kde je Směrnicí umožněna samoregulace či spoluregulace.
6 Aktuálnější údaje nebyly ke dni zpracování RIA v rejstříku k dispozici.
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Varianta 1 by měla narovnat podmínky hospodářské soutěže pro provozovatele lineárního
televizního vysílání, poskytovatele služeb VOD a provozovatele platforem pro sdílení
videonahrávek. Dalším pozitivním dopadem může být podpora inovací.
Sociální dopady
Varianta 1 by měla pomoci překonat některá omezení stávajících iniciativ spuštěných samotnými
odvětvími či samoregulačních iniciativ a splnit cíl AVMS směrnice, kterým je ochrana
spotřebitelů, včetně těch nezletilých.
Dopady na základní lidská práva
Varianta 1 by měla mít přímý pozitivní dopad na ochranu základních práv zakotvených v Úmluvě
o ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy, jako je lidská důstojnost, právo na
tělesnou a duševní integritu osob, nediskriminace, právo dětí na ochranu a péči nezbytnou pro
jejich blaho či obecná ochrana spotřebitele.
Vzhledem k tomu, že členské státy jsou při implementaci práva EU vázány Úmluvou, existuje zde
záruka, že jakékoli omezení výkonu svobody projevu a informací, zakotvené v článku 11 Listiny,
je upraveno zákonem, respektuje podstatu této svobody, je přiměřené a realizuje se pouze tehdy,
je-li to nezbytné a skutečně splňuje cíle obecného zájmu uznávaného Unií nebo naplňuje potřebu
chránit práva a svobody ostatních. V důsledku toho by mělo být i respektováno základní právo
podnikání.
Varianta 2
Tato varianta byla v rámci konzultací zamítnuta většinou konzultujících stran z důvodu nízkých
dodatečných přínosů v porovnání s variantou 1 a v porovnání s vysokými dodatečnými náklady.
Výběr varianty:
Varianta
V0
V1
V2

Obecný cíl a
související
dopady
0
++
+++

Změna
nákladů
oproti V0
0
----

Efektivnost

Koherence

Proveditelnost

Výběr
varianty

/
+
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/
+++
++

/
++
++

X

Náklady a přínosy Varianty 1
Administrativní náklady - 4 820 EUR (přibližně 125 000

Kč při 6 – 7 stížnostech za rok)

Náklady na dodržování předpisů - v závislosti na funkcionalitách systémů/mechanizmů se
mohou náklady lišit od 100 000 EUR (pilotní nástroj pro informování rodičů a dětí o obsahu
videonahrávek vytvořených uživateli) až po miliony EUR pro kontrolu u velkých platforem.
Náklady na strukturu společné regulace - 250 000 - 1 000 000 EUR ročně. Jde však o velmi hrubý
odhad, neboť konkrétní náklady se budou samozřejmě odvíjet od objemu vykonávané agendy.
Varianta 1 implementuje požadavky Směrnice bez stanovení přísnějších pravidel nad její rámec.
Nejúčinněji tak přispívá k cíli ochrany spotřebitelů včetně nezletilých při relativně nízkých
dodatečných nákladech vzhledem k tomu, že většina velkých platforem již kontrolní mechanismy
zavedla.
Přidaná hodnota Varianty 1 z hlediska ochrany spotřebitele spočívá v povinnosti využití
prostředků na ochranu nezletilých před škodlivým obsahem provozovateli platforem pro sdílení
videonahrávek. V případě nenávistných projevů, které již mohou být postihovány směrnicí ECD,
zavádí Varianta 1 povinnost proaktivních opatření.
Z politického hlediska Varianta 1 vytváří rovnováhu mezi snahou posílit ochranu nezletilých a
dalších konzumentů obsahu a potřebou zachovat a podporovat svobodu projevu, svobodu
podnikání a schopnost podniků inovovat.
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2

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PROBLÉMU NEDOSTATKU ROVNÝCH PODMÍNEK A SLABIN VNITŘNÍHO TRHU PROPAGACE EVROPSKÝCH DĚL
B.1

Popis současného stavu

Podle AVMS směrnice musí provozovatelé televizního vysílání, je-li to možné, vyhradit
−
−
−

většinu svého času na vysílání evropským dílům a
nejméně 10 % času vysílání nebo svého programového rozpočtu na evropská díla vytvořená
nezávislými producenty;
přiměřená část této kvóty musí být vyhrazena „nedávným“ nezávislým dílům.

Poskytovatelé služeb na vyžádání, pokud je to možné, musí podporovat produkci evropských
děl a přístup k nim. Směrnice uvádí příklady, jak toho lze dosáhnout, ale ponechává výběr
konkrétního opatření členským státům: i) finanční příspěvek na produkci evropských děl či
nabývání práv k těmto dílům; ii) podíl evropských děl v katalozích; a / nebo iii) zdůraznění
evropských děl v katalozích pořadů v rámci audiovizuální mediální služby na vyžádání.
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, PODPORA EVROPSKÉ TVORBY A EVROPSKÉ NEZÁVISLÉ A SOUČASNÉ
TVORBY, § 42 - § 44
Provozovatel televizního vysílání je povinen tam, kde je to proveditelné, vyhradit pro evropská
díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času každého svého programu. Do celkového
vysílacího času programu, z něhož se určuje podíl vysílacího času vyhrazeného pro evropská díla,
se nezapočítává čas určený vysílání zpravodajských pořadů, sportovních událostí, soutěží,
teletextu, reklamy a teleshoppingu.
Provozovatel televizního vysílání je povinen tam, kde je to proveditelné, vyhradit pro evropská
díla vyrobená nezávislými výrobci alespoň 10 % celkového vysílacího času každého svého
programu. Do celkového vysílacího času programu, z něhož se určuje podíl vysílacího času
vyhrazeného pro evropská díla vyrobená nezávislými výrobci, se nezapočítává čas určený vysílání
zpravodajských pořadů, sportovních událostí, soutěží, teletextu, reklamy a teleshoppingu.
Povinnost se považuje za splněnou, pokud provozovatel televizního vysílání vynakládá alespoň
10 % svého programového rozpočtu na výrobu nebo nákup evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci.
Provozovatel televizního vysílání je povinen tam, kde je to proveditelné, zajistit, aby v rámci
vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci
tvořilo vysílání děl, od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let, alespoň 10 %.
Provozovatel televizního vysílání, který plní povinnost podpory evropské nezávislé tvorby tak, že
vynakládá nejméně 10 % z programového rozpočtu na výrobu nebo nákup evropských děl
vyrobených nezávislými výrobci, je povinen vynaložit alespoň 10 % z takto stanovené částky na
díla, od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let.
Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), § 7 Podpora evropské tvorby
Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen tam, kde je to proveditelné,
vyhradit pro evropská díla alespoň 10 % z celkového počtu pořadů nabízených v katalogu
pořadů své služby za sledované období. Do celkového počtu pořadů, z něhož se určuje podíl
evropských děl, se nezapočítávají zpravodajské pořady, záznamy sportovních událostí a soutěžní
pořady.
Povinnost podle odstavce 1 se považuje za splněnou, pokud poskytovatel audiovizuální mediální
služby na vyžádání alespoň 1 % celkových výnosů z této služby ve sledovaném období vynaloží
na a) tvorbu evropských děl, nebo b) úplatné nabývání práv k užití evropských děl
prostřednictvím audiovizuální mediální služby na vyžádání.
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Tomáš Vyskočil na Filmtoru změřil, jak danou kvótu v současnosti splňují různé u nás dostupné
videotéky. Většina ryze českých služeb splňuje již nyní 30 %, protože významnou část obsahu
tvoří tuzemské filmy a seriály. Týká se to Banaxi, Obbodu, My Primu od UPC, Voya atd. Těsně
pod hranicí 30 % jsou HBO Go a O2 TV. Netflix, iTunes a Google Play mají okolo 15 %
evropské tvorby, Amazon Prime Video má jen 10% podíl evropské tvorby. (Zdroj:
www.cnews.cz/eu-kvoty-netflix-hbo-amazon-rijen-2018)
Obrázek 20: Jak dnes VOD služby plní pomyslnou eurokvótu?

Zdroj: https://filmtoro.cz/blog/eu-chce-po-amazonu-ci-netflixu-vice-evropskych-filmu-kolik-to-bude-prace#kvoty

B.2 Definice problému
Pokud jde o stávající náklady na dodržování předpisů, většina komerčních provozovatelů
televizního vysílání pro Komisi odhadlo, že splnění požadavku na většinový podíl evropských děl
generuje střední/vysoké náklady. Pro některé tematické či malé kanály může požadavek znamenat
v relativním měřítku náklady vyšší v porovnání s většími hráči.
U služeb na vyžádání se náklady liší v závislosti na tom, jaký způsob plnění poskytovatelé volí.
Provozovatelé televizního vysílání a poskytovatelé služeb na vyžádání odhadli stávající
administrativní náklady spojené s ohlašovací povinností podpory evropských děl na střední až
vysoké.
Odhady z evropských konzultací ukazují, že roční administrativní náklady provozovatelů
televizního vysílání se v jednotlivých členských státech liší. Řádově by se měly pohybovat okolo
200 000 EUR ročně, v ČR okolo 10 877 EUR (280 000 Kč). U všech služeb na vyžádání jsou
správní náklady odhadovány na 110 000 EUR ročně, pro ČR pak na 1 053 EUR (30 000 Kč).
Stávající administrativní náklady regulačních orgánů na kontrolu provozovatelů televizního
vysílání byly odhadnuty na 220 000 EUR pro všechny regulační orgány EU, pro ČR na 12 281
EUR (320 000 Kč). V případě monitorování poskytovatelů služeb na vyžádání zavedly pouze
některé členské státy zákonnou povinnost sdělovat údaje o plnění vnitrostátním regulačním
orgánům. Náklady na monitorování těchto subjektů se odhadují na 10 000 EUR pro všechny
regulační orgány EU, pro ČR pak na 88 EUR (2 300 Kč).
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Obrázek 21: Náklady současného stavu

Zdroj: Detailní postup tvorby odhadu viz Survey and data gathering to support the Impact Assessment of a possible new legislative
proposal concerning Directive 2010/13/EU (AVMSD) and in particular the provisions on media freedom, public interest and access
for disabled people (2016).

Provozovatelé televizního vysílání věnují v průměru 64,1 % z celkových kvalifikačních hodin
evropské tvorbě. Situaci v ČR zachycuje následující tabulka.
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Obrázek 22: CELOPLOŠNÍ PROVOZOVATELÉ – STATISTIKA PODÍLU ODVYSÍLANÝCH
POŘADŮ EVROPSKÉ TVORBY, EVROPSKÉ NEZÁVISLÉ A SOUČASNÉ NEZÁVISLÉ
TVORBY A ČESKÝCH DĚL ZA OBDOBÍ LEDEN – PROSINEC 2017 – CELOPLOŠNÍ
PROVOZOVATELÉ VYSÍLÁNÍ ŠÍŘENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM POZEMNÍCH
VYSÍLAČŮ

Zdroj: ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ A O STAVU
V OBLASTI ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ A V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ
AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŽEB NA VYŽÁDÁNÍ ZA ROK 2017

Situaci v oblasti VOD služeb ilustruje výše uvedený Obrázek 20.
Rozdílné zacházení s provozovateli televizního vysílání a poskytovateli služeb na vyžádání vedlo
k tomu, že provozovatelé televizního vysílání pracují s menšími stupni volnosti než poskytovatelé
VOD služeb. Vzhledem k rychlému rozvoji služeb na vyžádání v Evropě a celosvětovému
výhledu střednědobého růstu lze očekávat, že význam tohoto odlišného zacházení vzroste.
Existence větších omezení pro provozovatele televizního vysílání by v konečném důsledku mohla
snížit jejich flexibilitu a možnost přizpůsobit se poptávce diváků, a tím i jejich
konkurenceschopnost.
Poskytovatelé VOD služeb mohou větší flexibilitu využít i tak, že se usadí v zemi s méně přísnou
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regulací a distribuují obsah po celé Evropě. To může vést k jejich významné konkurenční výhodě
ve srovnání s provozovateli televizního vysílání.
Cílem současných pravidel je zajistit spotřebitelům uspokojivý přístup k evropskému obsahu. Jak
již bylo uvedeno výše, současná pravidla vedla k tomu, že diváci v EU mohli sledovat značný
počet evropských děl.
Pokud jde o služby na vyžádání, nízká striktnost povinností uložených některými členskými státy
vytvořila mezeru v nabídce a propagaci evropského obsahu na těchto službách. I když vzhledem
k velikosti trhu VOD služeb není tento dopad výrazný, růstový potenciál může indikovat, že
negativní dopad na kulturní rozmanitost může být v budoucnu vyšší.
B.3 Hodnocení řešeného věcného okruhu
Cíl: Zajistit rovné podmínky na trhu, podpořit jednotný vnitřní trh
Návrh variant řešení:
Varianta 0: Zachování současného stavu
Varianta 1: Status quo pro provozovatele televizního vysílání a zpřísnění pravidel pro poskytovatele služeb na
vyžádání
Varianta 2: Status quo pro poskytovatele služeb na vyžádání a uvolnění pravidel pro provozovatele televizního
vysílání – tuto variantu Směrnice nepřipouští, hodnocena tak dále nebude
Tabulka 6: Identifikace nákladů a přínosů:
Náklady
−
−

Poskytovatelé služeb na vyžádání – náklady na přizpůsobení se regulaci
Regulátor – administrativní náklady spojené s výkonem dohledu

Přínosy
−
−

Rovné podmínky na trhu, podpora jednotného vnitřního trhu
Pozitivní sociální dopady

Kvantifikace nákladů a přínosů:
Varianta 1
Varianta 1 počítá s následujícími opatřeními. U provozovatelů televizního vysílání bude zachován
status quo. U poskytovatelů služeb na vyžádání budou členské státy vyžadovat, aby zajistili
alespoň 30% podíl evropských děl ve svých katalozích a zabezpečili jejich zdůraznění.
Poskytovatelé služeb na vyžádání budou povinni informovat Komisi o dodržování těchto
povinností.
Povinnost se nepoužije na poskytovatele mediálních služeb s nízkým obratem nebo s nízkou
sledovaností. Zároveň se od povinnosti v souladu s možností, kterou Směrnice nabízí, upouští
tam, kde je to vzhledem k povaze nebo tematickému zaměření audiovizuálních mediálních služeb
neproveditelné nebo neodůvodněné.
Komise ve Směrnici konstatuje, že vydá pokyny týkající se výpočtu podílu evropských děl a
definice nízké sledovanosti a nízkého obratu.
Ekonomické dopady
Náklady na přizpůsobení se regulaci by se u jednotlivých poskytovatelů lišily. Jak již bylo
uvedeno, většina ryze českých služeb splňuje již nyní 30 %, protože významnou část obsahu tvoří
české filmy a seriály (Banaxi, Obbodu, My Primu od UPC, Voyo atd.). Těsně pod hranicí 30 %
jsou HBO Go a O2 TV. Netflix, iTunes a Google Play mají okolo 15 % evropské tvorby,
Amazon Prime Video má jen 10% podíl evropské tvorby. (Zdroj: www.cnews.cz/eu-kvoty-netflix-hboamazon-rijen-2018)
S ohledem na tyto rozdíly 30% podíl zajistí určitou úroveň kulturní rozmanitosti a zároveň
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zabrání vzniku výrazných nákladů na přizpůsobení se regulaci. Navíc bude výše případných
nákladů vždy omezena skutečností, že obchodní model poskytování služeb na vyžádání je
obvykle založen na sdílení příjmů, tj. ex-ante nevznikají poskytovateli žádné náklady spojené s
pořízením obsahu předem, neboť poskytovatel vyplácí držitelům práv podíl z vygenerovaných
příjmů.
Administrativní náklady
Regulátorovi mohou vzniknout dodatečné náklady v závislosti na tom, jakým způsobem
poskytovatelé VOD služeb povinnosti v oblasti evropské tvorby plnili. Ve Francii, kde
poskytovatelé služeb na vyžádání musí dodržovat stanovený podíl evropských děl a
zdůrazňování, se náklady na sledování těchto dvou závazků odhadují na 2 000 EUR ročně
(50 tis. Kč).
Nové požadavky na poskytovatele služeb na vyžádání budou doprovázeny novými
reportingovými povinnostmi. Pro poskytovatele služeb na vyžádání může tento požadavek zvýšit
jejich administrativní zátěž. Povinnost pravidelného zasílání zpráv však může výrazně zvýšit
transparentnost v odvětví i zvýšit dostupné prostředky pro nové produkce.
Administrativní náklady též může zvýšit požadavek na případný audit, pokud bude u malého
poskytovatele jako fiskální základ pro prokázání nároku na výjimku používán obrat.
Dopady na vnitřní trh
Kombinovaná povinnost 30% podílu evropských děl v katalozích VOD služeb a povinnost
zdůrazňování sníží současnou fragmentaci přístupů členských států.
Dopady na konkurenceschopnost
U poskytovatelů VOD služeb, kteří jsou usazeny ve členských státech, kde již existuje povinnost
plnění určitého podílu evropských děl nebo zdůrazňování (tj. i ČR), povede Varianta 1 k
férovějším podmínkám na trhu.
Sociální dopady
Spotřebitelé služeb na vyžádání budou mít širší přístup k evropským dílům.
Dopady na kulturní rozmanitost
Varianta 1 bude mít pozitivní dopad na kulturní rozmanitost a evropský audiovizuální obsah.
Výběr varianty:
Varianta
V0
V1
V2

Obecný cíl a
související
dopady
0
+++
0

Změna
nákladů
oproti V0
0
---

Efektivnost

Koherence

Proveditelnost

Výběr
varianty

/
+++
++

/
++
+++

/
+++
++

X

Náklady a přínosy
Stávající administrativní náklady regulačních orgánů na kontrolu provozovatelů televizního
vysílání byly odhadnuty na 220 000 EUR pro všechny regulační orgány EU, pro ČR na 12 281
EUR (320 000 Kč). V případě monitorování poskytovatelů služeb na vyžádání zavedly pouze
některé členské státy zákonnou povinnost sdělovat údaje o plnění vnitrostátním regulačním
orgánům. Náklady na monitorování těchto subjektů se odhadují na 10 000 EUR pro všechny
regulační orgány EU, pro ČR pak na 88 EUR (2 300 Kč). Ve Francii, kde poskytovatelé služeb na
vyžádání musí dodržovat stanovený podíl evropských děl a zdůrazňování, se náklady na sledování
těchto dvou závazků odhadují na 2 000 EUR (50 tis. Kč).
Administrativní náklady provozovatelů televizního vysílání v ČR na reporting 10 877 EUR (280
000 Kč v ČR). U všech služeb na vyžádání jsou správní náklady odhadovány na 1 053 EUR
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(30 000 Kč).
Výše uvedené jsou však současné náklady. S novou regulací lze očekávat pouze jejich mírný
nárůst.
Test efektivity
Současná praxe se u provozování televizního vysílání ukázala jako účinná při podpoře kulturní
rozmanitosti a současném zachování jejich inovační schopnosti.
3

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PROBLÉMU NEDOSTATKU ROVNÝCH PODMÍNEK A SLABIN VNITŘNÍHO TRHU OCHRANA NEZLETILÝCH V RÁMCI SLUŽEB NA VYŽÁDÁNÍ
C.1

Popis současného stavu

AVMS směrnice
Televizní vysílání nesmí obsahovat velmi škodlivé pořady (pornografie a silné násilí). Může
obsahovat potenciálně škodlivé pořady (erotický obsah a mírné násilí), avšak jen tak, aby se
zabránilo situaci, aby je nezletilí slyšeli nebo viděli. Poskytovatelé služeb na vyžádání jsou rovněž
povinni přijmout vhodná opatření, aby nezletilí standardně neslyšeli nebo neviděli velmi škodlivý
obsah. Neexistují žádná omezení pro potenciálně škodlivý obsah u služeb na vyžádání.
Konkrétně AVMS směrnice stanovovala, že členské státy musí vhodnými prostředky zajistit, aby
audiovizuální mediální služby poskytované poskytovateli mediálních služeb spadajícími do jejich
pravomoci neobsahovaly žádné podněcování k nenávisti na základě rasy, pohlaví, náboženského
vyznání nebo státní příslušnosti
Dále pak říkala, že členské státy musí přijmout 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 nebo slyšet.
V návaznosti na AVMS směrnici pak český zákonodárce upravil příslušné zákony následovně.
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, § 32, Základní povinnosti provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání
Provozovatel vysílání je povinen
−
−
−

−
−
−
−

provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést
odpovědnost za obsah vysílání,
zajistit, aby vysílané pořady nepropagovaly válku nebo nelíčily krutá nebo jinak nelidská
jednání takovým způsobem, který je jejich zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním,
zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti,
jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního
původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného
postavení,
zajistit, aby vysílané pořady neobsahovaly podprahová sdělení,
nezařazovat do vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní
vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí,
bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo
duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost,
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,
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−

−
−

které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým,
zajistit, aby rozhlasovému a televiznímu vysílání pořadů, na které se vztahuje omezení podle
písmene g), bezprostředně předcházelo slovní upozornění na nevhodnost pořadu pro děti a
mladistvé a aby pořad, který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých, byl označen v případě televizního vysílání obrazovým symbolem upozorňujícím
na jeho nevhodnost pro děti a mladistvé po celou dobu vysílání,
nezařazovat do programů pořady, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se
etnických, náboženských nebo rasových menšin,
nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné
vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne,…

Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), § 6, Povinnosti poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
… Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen zajistit, aby audiovizuální
mediální služba na vyžádání neobsahovala sdělení záměrně zpracované tak, aby mělo vliv na
podvědomí fyzické osoby, aniž by jej tato osoba vědomě vnímala, a aby nepodněcovala k
nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného
smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině,
majetku, rodu nebo jiného postavení.
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
dětí a mladistvých zejména tím, že obsahuje pornografii a hrubé samoúčelné násilí, byla dostupná
pouze tak, aby děti a mladiství neměli běžně možnost obsah této audiovizuální mediální služby na
vyžádání vidět nebo slyšet….
C.2 Definice problému
Audiovizuální mediální prostředí prošlo rapidním vývojem díky stále větší konvergenci mezi
televizním vysíláním a službami distribuovanými prostřednictvím internetu. Spotřebitelé stále
častěji konzumují obsah na vyžádání prostřednictvím inteligentních (smart) televizorů a
přenosných zařízení, a stále častěji (zejména mladí lidé) sledují na internetu videa, včetně
audiovizuálního obsahu vytvořeného soukromými uživateli (viz úvodní část RIA).
Do roku 2018 podléhalo televizní vysílání, služby na vyžádání a platformy pro sdílení videa
různým pravidlům a různým úrovním ochrany spotřebitele. I v oblasti ochrany nezletilých
obsahovalo původní znění směrnice přísnější požadavky na televizní vysílání než na audiovizuální
mediální služby na vyžádání. Takové rozdílné zacházení již však není odůvodněné s ohledem na
měnící se spotřebitelské návyky, neboť stále více spotřebitelů sleduje služby na vyžádání.
Nová regulace obsažená ve Směrnici tedy tyto dříve rozdílné úpravy slučuje a povinnosti ve
vztahu k ochraně nezletilých stanoví jak pro televizní vysílání, tak pro služby na vyžádání. Nová
regulace stanoví obecně povinnost zajistit, aby vysílané pořady, které by mohly narušit tělesný,
duševní nebo mravní vývoj nezletilých osob, byly dostupné pouze tak, aby je nezletilé osoby
neměly běžně možnost vidět nebo slyšet. Je na členských státech, jakými konkrétními opatřeními
(které mohou zahrnovat volbu doby vysílání, nástroje pro ověřování věku nebo jiná technická
opatření) tohoto cíle dosáhnou, přičemž zvolená regulace musí být úměrná možné újmě
vyplývající z daného pořadu. Nejškodlivější obsah, jako je bezdůvodné násilí nebo pornografie,
musí podléhat nejpřísnějším opatřením, jako je šifrování a účinná rodičovská kontrola. Směrnice
dále požaduje, aby poskytovatelé mediálních služeb poskytovali divákům dostatečné informace o
obsahu, který by mohl narušit tělesný, duševní nebo mravní vývoj nezletilých osob. Za tímto
účelem by měli poskytovatelé mediálních služeb využívat systém popisující potenciálně škodlivou
povahu obsahu audiovizuální mediální služby.
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Následující část shrnuje dostupné údaje za nákladnost současné regulace.
Stávající administrativní náklady regulačních orgánů jsou spojeny s monitorováním a
vynucováním dodržování zákonných požadavků. Pro televizní vysílání se tak děje především na
základě externích podnětů nebo systematického záznamu všech televizních programů. U služeb
na vyžádání většina regulačních orgánů v EU pravidelně nesleduje dodržování povinností.
Většina z nich jedná na základě podnětu (obdobně je tomu v ČR). Někteří regulátoři provádí
kontroly na místě. Náklady na přezkum a dohled v oblasti ochrany nezletilých činí dle EK
přibližně 800 000 EUR ročně na regulátora (21 mil. Kč).
Náklady provozovatelů na přizpůsobení se regulaci lze rozdělit do dvou kategorií: i) přímé
náklady, jakými jsou náklady na klasifikaci audiovizuálního obsahu nebo zavádění technických
nástrojů a ii) nepřímé náklady ve formě ušlých tržeb.
V případě televizního vysílání většina členských států používá „watershed-based“ nástroje
(vysílací doba přípustná pro pořady nevhodné pro děti a mladistvé). Pokud jde o služby na
vyžádání, většina členských států vyžaduje nasazení technických instrumentů, které zajišťují, že se
nezletilí nedostanou k nevhodnému obsahu (situace v ČR viz popis v předcházející části kapitoly).
Jedním z nejčastějších opatření v EU je použití přístupového kódu PIN.
Jak uvádí Komise ve svých materiálech, je obtížné přímé náklady odhadnout, protože je obvykle
absorbuje poskytovatel služby. V rámci konzultací poskytovatelé služeb Pay TV i poskytovatelé
služeb na vyžádání reportovali vysoké náklady na technická řešení pro kontrolu přístupu a
poskytování informací o škodlivém obsahu. Navíc náklady na tato opatření se s růstem počtu
nových zařízení na trhu, jako jsou tablety, smartphony nebo klíče HDMI, zvyšují a obvykle
vyžadují ad hoc vývoj a investice. Německý poskytovatel služeb reportoval náklady na ověřování
věku 16 + na televizních platformách ve výši 1,25 milionu EUR ročně. Rovněž uvedl, že náklady
na systém registrace pro dospělé dosáhly výše 1,1 milionu EUR v období 2010–2015. Další
odhady se pohybovaly v rozmezí od 100 000 do 2 000 000 EUR.
Nepřímé náklady mohou vzniknout v souvislosti s omezením velikosti cílové skupiny, které může
mít dopad na počet transakcí a výši inkasovaného předplatného (VOD a SVOD).
Vzhledem k rozdílnému stupni regulace je televizní vysílání znevýhodněno oproti službám na
vyžádání. Tato situace vytváří nepřiměřenou konkurenční výhodu pro poskytovatele služeb na
vyžádání.
Změny ve vzorcích sledování, zejména u mladších generací a rostoucí konvergence televizního
vysílání a služeb na vyžádání vedou k situaci, kdy hrozba nedostatečné ochrany nezletilých
dostává na významu.
C.3 Hodnocení řešeného věcného okruhu
Cíl: Zajistit rovné podmínky na trhu, podpořit jednotný vnitřní trh a zvýšit právní jistotu.
Návrh variant řešení:
Varianta 0: Zachování současného stavu
Varianta 1: Implementace opatření striktně dle požadavků Směrnice
Varianta 2: Opatření nad úrovní minimálních požadavků Směrnice (především co se týče systému klasifikace
obsahu)
Tabulka 7: Identifikace nákladů a přínosů:
Náklady
−
−

Poskytovatelé služeb na vyžádání – náklady na přizpůsobení se regulaci
Regulátor – administrativní náklady spojené s výkonem dohledu

Přínosy
−
−

Rovné podmínky na trhu, podpora jednotného vnitřního trhu
Pozitivní sociální dopady
str. 43/97

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBK2K6WC8)

Kvantifikace nákladů a přínosů:
Varianta 1
Varianta 1 bude mít následující obsah.
Provozovatel vysílání i poskytovatel audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
−

zajistí volbou vhodných opatření, aby pořady a upoutávky, které mohou narušit fyzický,
psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob, jako je pornografie nebo bezdůvodné násilí,
neměly tyto osoby za běžných okolností možnost vidět nebo slyšet; tato opatření zahrnují
nástroje pro ověřování věku nebo jiná technická opatření, která umožňují zamezit nezletilým
osobám přístup k pořadu, a

−

označí v televizním vysílání pořady a upoutávky, na které se vztahují omezení uvedená výše
o

po celou dobu jejich trvání grafickým znakem „18+“ určujícím jejich nevhodnost
pro nezletilé osoby, a

o

na začátku pořadu nebo upoutávky a po každém přerušení pořadu po dobu alespoň
15 sekund piktogramy, které označují kategorie závadného obsahu vyskytující se v
pořadu nebo upoutávce stanovenými podle jiného právního předpisu

Náklady na přizpůsobení se regulaci
Poskytovatelé služeb na vyžádání budou muset posoudit a klasifikovat všechny nabízené pořady,
aby zjistili, zda mají „potenciálně škodlivý“ obsah. V katalogu VOD je v průměru k dispozici
téměř 6 000 titulů (zdroj: EAO report on the development of the European market for on-demand audiovisual
services). Odhad nákladů na zavedení klasifikace pro služby na vyžádání lze pak dle Komise
odhadnout na 1,1 milionu EUR při novém spuštění v nové zemi a katalogu s 5 000 tituly.
Náklady v dalších kategoriích lze zanedbat, protože např. nástroje technické kontroly již existují a
jsou dle konzultací využívány.
Poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb by též měli nově plnit informační povinnost.
Předpokládáme, že tyto náklady budou minimální. Jakmile je obsah klasifikován a označen,
dodatečné náklady na poskytnutí popisu obsahu jsou nízké.
I přes vynaložené náklady může spolehlivý systém ochrany nezletilých vytvořit konkurenční
výhodu. Být identifikován jako poskytovatel přátelský k rodině může být silným marketingovým
nástrojem a přispět k pozitivnímu brandingu poskytovatele.
Administrativní náklady
Regulátorovi mohou vzniknout dodatečné administrativní náklady na dohled nad dodržováním
nových pravidel. Regulátor již dohlíží na využívání vhodných opatření u služeb na vyžádání s
cílem chránit nezletilé osoby před vážně škodlivým obsahem. Bude však muset jít dál a ověřit,
zda jsou tato opatření uplatňována i v případě potenciálně škodlivých programů.
U poskytovatelů služeb na vyžádání mohou vzniknout nové administrativní náklady v souvislosti
s možným zvýšením počtu stížností z důvodu širší aplikace ustanovení o ochraně nezletilých
osob.
Dopady na konkurenceschopnost
Harmonizace úrovně požadavků na televizní vysílání a služby na vyžádání zvýší rovnost
podmínek pro podnikání.
Sociální dopady
V kontextu doby, ve které nezletilí konzumují značné množství obsahu na vyžádání, zajistí
Varianta 1 vyšší úroveň ochrany.
Požadavky na poskytování informací budou mít pozitivní dopad na ochranu spotřebitele tím, že
zajistí transparentnost obsahu.
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Varianta 2
Ze Směrnice nově vyplývá, že cílem tzv. labellingu (tj. klasifikace a označování pořadů z hlediska
nevhodnosti jejich obsahu pro nezletilé) by nemělo být jen poskytnutí informace o tom, že určitý
pořad je pro nezletilé nevhodný, ale i poskytnutí dostatečné informace o obsahu, který by mohl
narušit tělesný, duševní nebo mravní vývoj nezletilých osob, a to za pomoci využití systému
popisujícího potenciálně škodlivou povahu takového narušujícího obsahu.
V evropských státech fungují různé systémy klasifikace a označování televizních pořadů od těch
založených na státní regulaci na jednom pólu až po systémy samoregulace na pólu druhém, s
kombinovanými systémy v intervalu mezi. V těchto kombinovaných systémech mohou být
audiovizuální produkty hodnoceny různými subjekty podle různých pravidel (užívá se různých
klasifikátorů v různých typech médií), různými subjekty podle stejných pravidel či může jít o
unikátní jednotný model pro více nebo všechny typy hodnocených médií. Možné jsou i varianty
koregulačních systémů, kdy ingerence státu může mít podobu stanovení pravidel klasifikace, přes
sankcionování nedodržení těchto pravidel, po financování celého či jen části systému apod.
Snaha zakotvit systém labellingu do českého právního systému není nová. Touto otázkou se
intenzivně zabývala RRTV již v roce 2001, kdy připravovala návrhy symbolů, jimiž by diváci byli
upozorňováni na problematické obsahy. K přijetí jednotného označování však nedošlo a
jednotliví provozovatelé začali nevhodné pořady označovat dle vlastního systému a zpravidla
úpravou přidáním varovného symbolu k logu programu.
V roce 2005 vláda ČR přijala usnesení č. 1652, z něhož vyplynul úkol pro Ministerstvo kultury
vypracovat Koncepci jednotného klasifikačního systému pro audiovizuální produkty. Koncepce
se podrobně zabývala systémem Kijkwijzer, tj. způsobem klasifikace audiovizuálních produktů
vyvinutým nizozemským institutem NICAM (Nizozemský institut pro klasifikaci audiovizuálních
médií) a dokonce navrhla možný způsob převzetí tohoto systému na základě licence a jeho
adaptaci na české poměry.
Opět se problematika klasifikace a označování pořadů stala aktuální po schválení Koaliční
smlouvy z roku 2013, v níž se vláda zavázala připravit systém klasifikace vhodnosti pořadů pro
jednotlivé věkové kategorie. V rámci konzultací se systém založený na roli regulátora při
hodnocení jednotlivých věkových a obsahových kategorií ukázal jako nerealizovatelný. Jako
inspirace byl tedy opět zvolen vyzkoušený systém Kijkwijzer a evropský systém pro označování
počítačových her (PEGI). Byl zpracován návrh změny zákona č. 231/2001 Sb., který navrhl
řešení spočívající ve stanovení jednotných obrazových symbolů pro věkové kategorie a
piktogramů pro závadné obsahy (stanovení kritérií pro označování pořadů se přitom ponechávalo
výhradně na samotných provozovatelích). Dále návrh stanovil věkové hranice pro vymezení
nevhodnosti pořadů pro děti a mladistvé a šest obsahových kategorií (dle systému Kijkwijzer), a
to násilí, strach, sex, diskriminaci, užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku, vulgární
vyjadřování a diskriminaci. Rada měla dle návrhu pouze dohlížet, zda byly splněny podmínky
vysílání pořadů, které by mohly ohrozit vývoj dětí a mladistvých podle, a zda byl takový pořad
označen; tj. neměla hodnotit, zda konkrétní pořad provozovatel vysílání označil správně. Návrh
zákona se setkal s odporem provozovatelů televizního vysílání. Ačkoli vláda návrh zákona dne
5. října 2016 usnesením č. 867 schválila, zákon nebyl do konce volebního období Poslanecké
sněmovny v roce 2017 projednán. Zároveň do dnešní doby nebyl zprovozněn samotnými
provozovateli televizního vysílání žádný jednotný systém označování televizních pořadů a
upoutávek z hlediska jejich nevhodnosti pro nezletilé, který by zahrnoval alespoň klíčové hráče na
trhu, ač tomu právní úprava nebrání.
Z tohoto titulu Variantu 2 zamítáme jako obtížně realizovatelnou a dále ji nehodnotíme.
Výběr varianty:
Varianta

Obecný cíl a
související
dopady

Změna
nákladů
oproti V0

Efektivnost
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V0
V1

0
++

0
--

/
++

/
+++

/
+++

X

Náklady a přínosy
Administrativní náklady: nevýznamné
Náklady na přizpůsobení se regulaci: max. 2 mil. EUR ročně (proxy = rozpočet dvou
dotazovaných evropských subjektů odpovědných za klasifikaci mediálního obsahu je 2 mil.
EUR/subjekt).
U většiny služeb na vyžádání by byly náklady nevýznamné, protože určitá forma ochrany je již
vyžadována.
Test efektivity
Varianta 1 řeší problém současného rozdílu v přístupu k provozovatelům televizního vysílání a
službám na vyžádání.
4

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PROBLÉMU NEDOSTATKU ROVNÝCH PODMÍNEK A SLABIN VNITŘNÍHO TRHU PRINCIP ZEMĚ PŮVODU (COO, COUNTRY OF ORIGIN)
D.1

Popis současného stavu

AVMS směrnice pracuje s principem COO. K určení jurisdikce AVMS směrnice vyjmenovává
seznam kritérií (místo, kde jsou přijímána redakční rozhodnutí, sídlo atd.).
AVMS směrnice dále stanovuje případy výjimek z principu COO. Pro televizní vysílání lze využít
výjimku v případech podněcování k nenávisti či ochrany nezletilých. U služeb na vyžádání je
těchto důvodů více, včetně bezpečnosti (zajištění národní bezpečnosti a obrany), ochrany
veřejného zdraví a ochrany spotřebitelů. Provizorní postup je povolen pouze u služeb na
vyžádání. V neposlední řadě AVMS směrnice upravuje postup v situacích, kdy by mohlo
docházet k obcházení přísnějších pravidel jiného členského státu.
Výše uvedené postupy budou dále společně označovány jako „postupy spolupráce“.
AVMS směrnice, Článek 3
1. Členské státy zajistí svobodu příjmu a nebrání dalšímu přenosu audiovizuálních mediálních služeb z jiných
členských států na svém území z důvodů, které spadají do oblastí upravených touto směrnicí.
2. Pokud jde o televizní vysílání, mohou se členské státy prozatímně odchýlit od odstavce 1 za těchto podmínek:
a) televizní vysílání z jiného členského státu zřejmým, závažným a hrubým způsobem porušuje čl. 27 odst. 1 nebo
2 nebo článek 6;
b) subjekt televizního vysílání během předchozích dvanácti měsíců již nejméně dvakrát porušil písmeno a);
c) dotyčný členský stát písemně oznámil subjektu televizního vysílání a Komisi údajná porušení a opatření, která
zamýšlí přijmout v případě opětovného porušení;
d) konzultace s členským státem, z něhož se vysílá, a Komisí nevedla ve lhůtě 15 dnů od oznámení podle písmene
c) ke smírnému řešení a údajné porušení trvá.
Komise rozhodne ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení opatření přijatých členským státem o slučitelnosti těchto
opatření s právem Unie. V případě záporného rozhodnutí musí členský stát uvedená opatření neprodleně ukončit.
4. Pokud jde o audiovizuální mediální služby na vyžádání, mohou členské státy pro určitou službu přijmout
opatření odchylující se od odstavce 1, jsou-li splněny tyto podmínky:
a) opatření jsou
i) nezbytná z jednoho z těchto důvodů:
− veřejný pořádek, zejména předcházení trestným činům, jejich vyšetřování, odhalování a stíhání, včetně
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ochrany nezletilých osob a boje proti podněcování k nenávisti na základě rasy, pohlaví, náboženského
vyznání nebo státní příslušnosti a proti útokům na lidskou důstojnost zaměřeným na jednotlivé osoby,
− ochrana veřejného zdraví,
− veřejná bezpečnost, včetně zajištění národní bezpečnosti a obrany,
− ochrana spotřebitele, včetně investorů,
ii) přijatá vůči audiovizuální mediální službě na vyžádání, která poškozuje cíle uvedené v předchozím bodě
nebo která představuje závažné a podstatné riziko poškození těchto cílů,
iii) přiměřená ve vztahu k těmto cílům;
b) členský stát před přijetím těchto opatření, a aniž je dotčeno soudní řízení včetně předběžného řízení a úkonů
provedených v rámci vyšetřování trestné činnosti,
i) požádal členský stát, do jehož pravomoci spadá poskytovatel mediální služby, o přijetí opatření a tento stát
tato opatření nepřijal, nebo tato opatření byla nedostatečná,
ii) oznámil Komisi a členskému státu, do jehož pravomoci spadá poskytovatel mediální služby, svůj úmysl
přijmout tato opatření.
5. Členské státy se mohou v naléhavých případech odchýlit od podmínek stanovených v odst. 4 písm. b). V
takovém případě musí být opatření co nejdříve oznámena Komisi a členskému státu, do jehož pravomoci spadá
poskytovatel mediální služby, s uvedením důvodů, na základě kterých se členský stát domnívá, že se jedná o
naléhavý případ.
Článek 4
1. Členské státy mohou uplatňovat vůči poskytovatelům mediálních služeb, kteří spadají do jejich pravomoci, v
oblastech koordinovaných touto směrnicí podrobnější nebo přísnější pravidla za předpokladu, že tato pravidla jsou
v souladu s právem Unie.
2. V případech, kdy členský stát:
a) využil možnost přijetí podrobnějších nebo přísnějších pravidel obecného veřejného zájmu podle odstavce 1 a
b) má za to, že subjekt televizního vysílání spadající do pravomoci jiného členského státu poskytuje televizní
vysílání, které je zcela nebo převážně směrováno na jeho území,
může kontaktovat příslušný členský stát, který má pravomoc, za účelem dosažení vzájemně uspokojivého řešení
veškerých vzniklých problémů. Po obdržení odůvodněné žádosti prvního členského státu požádá členský stát, který
má pravomoc, subjekt televizního vysílání, aby dodržoval příslušná pravidla obecného veřejného zájmu. Členský
stát, který má pravomoc, sdělí prvnímu členskému státu do dvou měsíců výsledky, kterých v návaznosti na tuto
žádost dosáhl. Kterýkoli z těchto členských států může vyzvat kontaktní výbor zřízený podle článku 29, aby daný
případ posoudil.
3. První členský stát může přijmout vhodná opatření proti subjektu televizního vysílání, má-li za to, že:
a) výsledky dosažené uplatněním odstavce 2 nejsou uspokojivé a
b) dotyčný subjekt televizního vysílání se usadil v jiném členském státě, který má pravomoc, aby obešel přísnější
pravidla v oblastech koordinovaných touto směrnicí, jež by se na něj vztahovala, pokud by byl usazen v prvním
členském státě.
Tato opatření musí být objektivně nezbytná, uplatňovaná nediskriminačním způsobem a přiměřená ve vztahu k
cílům, které sledují.
4. Členský stát může přijmout opatření podle odstavce 3, pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:
a) členský stát oznámil Komisi a členskému státu, v němž je usazen subjekt televizního vysílání, svůj úmyslu
přijmout taková opatření, přičemž uvedl důvody, na jejichž základě situaci posoudil, a
b) Komise rozhodla, že opatření jsou slučitelná s právem Unie, a zejména, že posouzení ze strany členského státu,
jenž tato opatření podle odstavců 2 a 3 přijal, jsou řádně odůvodněna.
5.

Komise rozhodne do tří měsíců od oznámení podle odst. 4 písm. a), zda jsou opatření slučitelná s právem
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Unie. Pokud Komise rozhodne, že jsou opatření neslučitelná s právem Unie, dotyčný členský stát od přijetí
plánovaných opatření upustí.
231/2001, § 62, Pozastavení převzatého vysílání televizního programu ze státu, který je smluvní
stranou Evropské úmluvy o přeshraniční televizi, a z členského státu Evropské unie
(2) Rada může rozhodnout o pozastavení šíření televizního programu převzatého z jiného
členského státu Evropské unie, jestliže
a) má za to, že obsahem převzatého televizního programu byl zřejmým, závažným a hrubým
způsobem porušen § 32 odst. 4 a provozovatele vysílání tohoto programu z jiného členského
státu Evropské unie a provozovatele převzatého vysílání na tuto skutečnost v posledních 12
měsících alespoň dvakrát písemně upozornila s tím, že šíření převzatého televizního programu
může být v České republice pozastaveno, pokud by porušení trvalo nebo by k němu došlo
opětovně,
b) řádně odůvodněný záměr pozastavit šíření tohoto televizního programu v České republice
písemně oznámila Evropské komisi a příslušnému regulačnímu orgánu členského státu Evropské
unie, ve kterém je provozovatel vysílaní, od něhož je televizní program převzat, usazen (dále jen
„regulační orgán členského státu Evropské unie“), spolu se žádostí o konzultace a
c) má za to, že konzultace s Evropskou komisí a regulačním orgánem členského státu Evropské
unie nevedly ve lhůtě 15 dnů od jejich zahájení ke smírnému řešení a porušování trvá.
(3) Nejedná-li se o případy uvedené v odstavci 2, Rada může rozhodnout o pozastavení šíření
televizního programu převzatého z členského státu Evropské unie, jehož obsahem jsou
porušována ustanovení zákona, kterými se v oblastech koordinovaných v rámci Evropské unie v
souladu s právem Evropské unie stanoví podrobnější nebo přísnější pravidla16) (dále jen
„zvláštní pravidla“), jestliže
a) má za to, že vysílání televizního programu převzatého z členského státu Evropské unie je
směrováno zcela nebo převážně na území České republiky,
b) má za to, že provozovatel vysílání televizního programu převzatého podle písmene a) se v
jiném členském státě Evropské unie usadil proto, aby obešel zvláštní pravidla, která by se na něj
vztahovala, pokud by byl usazen v České republice,
c) řádně odůvodněný záměr pozastavit šíření televizního programu převzatého podle písmene a)
v České republice písemně oznámila Evropské komisi a regulačnímu orgánu členského státu
Evropské unie,
d) má za to, že výsledky dosažené součinností s regulačním orgánem členského státu Evropské
unie, popřípadě s orgánem určeným podle práva Evropské unie17), byl-li k součinnosti vyzván,
nejsou uspokojivé18), a
e) obdržela písemné rozhodnutí Evropské komise, že uskutečnění záměru podle písmene c) je
slučitelné s právem Evropské unie.
(4) Rozhodnutí o pozastavení šíření převzatého televizního programu Rada oznámí každému
provozovateli převzatého vysílání. Provozovatel převzatého vysílání nesmí program označený v
rozhodnutí Rady na území České republiky šířit ode dne následujícího po dni doručení
rozhodnutí Rady, a to do dne, kdy rozhodnutí Rady pozbude platnosti.
(5) Rozhodnutí o pozastavení šíření převzatého televizního programu pozbude platnosti
uplynutím doby, na kterou Rada jeho platnost ve výroku rozhodnutí omezila, nejpozději však
uplynutím doby 6 měsíců ode dne nabytí právní moci. Rozhodnutí o pozastavení šíření
převzatého televizního programu, které bylo vydáno podle odstavce 2, pozbude platnosti,
rozhodne-li Evropská komise, že není slučitelné s právem Evropské unie, a to dnem, kdy o tom
Rada na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup uveřejní oznámení; oznámení
je Rada povinna uveřejnit nejpozději první pracovní den následující po dni, ve kterém obdržela
písemné vyhotovení rozhodnutí Evropské komise.
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(6) Rada je povinna písemnosti, které při postupu podle odstavce 1 zasílá příslušnému
regulačnímu orgánu státu, který je smluvní stranou Evropské úmluvy o přeshraniční televizi a
není zároveň členským státem Evropské unie, nebo orgánu určenému Evropskou úmluvou o
přeshraniční televizi, zaslat neprodleně v kopii rovněž Ministerstvu zahraničních věcí. Pro
písemnosti zasílané Radou při postupu podle odstavce 2 nebo 3 Evropské komisi, regulačnímu
orgánu členského státu Evropské unie nebo orgánu určenému podle práva Evropské unie se
použije věta první obdobně.
132/2010, § 11, Opatření k nápravě
(1) Jestliže poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání porušuje povinnosti stanovené
tímto zákonem, upozorní jej Rada na porušení tohoto zákona a stanoví mu lhůtu k nápravě.
(2) Délka lhůty k nápravě podle odstavce 1 musí být přiměřená charakteru porušené povinnosti.
(3) Dojde-li k nápravě ve stanovené lhůtě, Rada nezahájí řízení o přestupku.
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nepoužijí, poruší-li poskytovatel audiovizuální mediální služby
na vyžádání zvlášť závažným způsobem některou z povinností uvedených v § 6 odst. 2 a 3 a § 8.
(kde § 6 (2) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen zajistit, aby audiovizuální
mediální služba na vyžádání neobsahovala sdělení záměrně zpracované tak, aby mělo vliv na podvědomí fyzické
osoby, aniž by jej tato osoba vědomě vnímala, a aby nepodněcovala k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti,
jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k
národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. (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 dětí a mladistvých zejména tím, že obsahuje pornografii a hrubé
samoúčelné násilí, byla dostupná pouze tak, aby děti a mladiství neměli běžně možnost obsah této audiovizuální
mediální služby na vyžádání vidět nebo slyšet. § 8 Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání týkající se audiovizuálních obchodních sdělení)
§ 14 Rada v případě zjištění protiprávního jednání uvnitř Evropské unie podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie), kterého se poskytovatel audiovizuální mediální služby na
vyžádání dopustil na území Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský
prostor a které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů), rozhodnutím takové
jednání zakáže.
D.2 Definice problému
Vzhledem ke složitosti stávajících pravidel některé evropské regulační orgány čelí značné
administrativní zátěži. Například v nedávném litevském případě proběhly rozsáhlé konzultace a
písemné výměny mezi švédskými a litevskými regulačními orgány. Tyto výměny jsou odhadovány
na 50-100 člověkohodin obou regulátorů, dále pak na 400 člověkohodin zpracovatele v Komisi
v rámci tří měsíců a dalších 200 člověkohodin za dohled a další útvary Komise, což jen za Komisi
činí cca 18 000 EUR. Počet takových případů v Evropě lze odhadnout na jednotky za rok.
Co se týče hlediska vnitřního trhu, může složitost pravidel vést k rostoucí opozici vůči principu
COO, který je nyní většinou členských států podporován.
Princip COO poskytuje právní jistotu tím, že poskytovatelům mediálních služeb v EU zajišťuje
jurisdikci pouze jednoho členského státu. Díky nižším administrativním nákladům a nákladům na
dodržování předpisů a umožněním realizace úspor z rozsahu může zásada COO podpořit
investice v mediálním sektoru. Tento pozitivní efekt však může být převážen negativy plynoucími
z přílišné složitosti pravidel určujících jurisdikci a možnou aplikaci výjimek a mít záporný vliv na
konkurenceschopnost poskytovatelů mediálních služeb.
Princip COO by měl zajistit rozmanitost a širokou dostupnost obsahu usnadněním
přeshraničního vysílání. To platí zejména pro menší trzích, o něž by poskytovatelé mediálních
služeb jinak neměli zájem z důvodu potřeby vynakládání prostředků na sledování a dodržování
právních předpisů jednotlivých zemí. V některých případech je počet služeb poskytovaných z
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jiných členských států vyšší než počet domácích služeb. Situaci v ČR zachycuje následující graf.
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Obrázek 23: Počet VOD služeb v ČR, 2013/2014

Source: European Audiovisual Observatory
Pozn.: Převážná většina služeb VOD dostupných v ČR byla národního původu. Velká většina z těchto celostátně zavedených služeb
VoD (tj. 24) cílila na jiné země (např. v ČR bylo televizí HBO zřízeno několik služeb VOD i pro jiné státy EU). Aktuálnější data
bohužel nejsou k dispozici.

I když respektování principu COO může potenciálně vést k různým stupňům ochrany
spotřebitele, spotřebitelé se na jeho uplatňování dle EK stěžovali jen výjimečně. To lze vysvětlit
skutečností, že spotřebitelé jsou chráněni společnými pravidly o ochraně spotřebitele, které jsou
součástí AVMS směrnice. AVMS směrnice navíc stanovuje postupy spolupráce pro případ, že
služby z jiných členských států porušovaly společné hodnoty, tj. umožňuje členským státům
přijmout opatření proti obsahu podněcujícímu k nenávisti, porušujícímu ochranu nezletilých v
televizním vysílání aj. Úroveň ochrany spotřebitelů, včetně nezletilých, by mohla ovlivnit
skutečnost, pokud by postupy spolupráce nebyly účinné.
D.3 Hodnocení řešeného věcného okruhu
Cíl: Zajistit rovné podmínky na trhu, podpořit jednotný vnitřní trh a zvýšit právní jistotu
Návrh variant řešení:
Varianta 0: Zachování současného stavu
Varianta 1: Zjednodušení a zlepšení pravidel soudní příslušnosti a postupů spolupráce
Tabulka 8: Identifikace nákladů a přínosů:
Náklady
−
−
−

Poskytovatelé služeb na vyžádání – náklady na přizpůsobení se regulaci
Provozovatelé televizního vysílání – náklady na přizpůsobení se regulaci
Regulátor – administrativní náklady spojené s výkonem dohledu

Přínosy
−
−
−
−
−

Zvýšená právní jistota
Poskytovatelé služeb na vyžádání – úspory administrativních nákladů spojených s řešením nejasných
situací
Provozovatelé televizního vysílání – úspory administrativních nákladů spojených s řešením nejasných
situací
Regulátor – úspory administrativních nákladů spojených s řešením nejasných situací
Pozitivní sociální dopady

Kvantifikace nákladů a přínosů:
Varianta 1
Varianta 1 zahrnuje následující kroky: i) zjednodušení kritérií pro určení země původu; ii) zajištění
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transparentnosti a právní jistoty zavedením seznamu poskytovatelů mediálních služeb, kteří
spadají do pravomoci ČR, s uvedením, na kterých z kritérií je pravomoc založena ČR založena; a
iii) revize postupů spolupráce, aby byly účinnější.
V případě neshody ohledně toho, který členský stát má pravomoc (zejména při uplatňování
postupů spolupráce stanovených ve Směrnici), bude záležitost řešit Komise po vyžádání
stanoviska ERGA.
Na provozovatele televizního vysílání i poskytovatele služeb na vyžádání se bude vztahovat stejný
postup pro aplikaci výjimek i stejné důvody pro odchylku od zásady COO (tj. podněcování
k nenávisti a ke spáchání teroristického trestného činu, ochrana nezletilých osob a ohrožení
veřejného zdraví nebo riziko jeho ohrožení). Postup pro naléhavé případy, který lze v současnosti
využít pouze u služeb na vyžádání, se bude rovněž vztahovat na televizní vysílání. Postupy
spolupráce objasní právo být slyšen u poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb, pokud
jde o opatření omezující jejich svobodu podnikání.
Obrázek 24: Prozatímní odchýlení se od svobody příjmu a nebránění dalšímu přenosu
audiovizuálních mediálních služeb - 2 typy procedur dle způsobu porušení povinností:

1/ poskytovatel mediální služby se v průběhu uplynulých dvanácti měsíců již při nejméně
dvou předchozích příležitostech dopustil následujícího prohřešku - tj. zpřístupnil obsah
podněcující k nenávisti, narušující tělesný, duševní nebo mravní vývoj nezletilých osob či
ohrožující veřejné zdraví nebo znamenající riziko jeho ohrožení

2/ poskytovatel mediální služby se v průběhu uplynulých dvanácti měsíců již při nejméně
jedné předchozí příležitosti dopustil následujícího prohřešku - tj. zpřístupnil obsah
podněcující ke spáchání teroristického trestného činu, ohrožující veřejnou bezpečnost, včetně
národní bezpečnosti a obrany či představující závažné a značné riziko jejího ohrožení
V tomto případě se lze v naléhavých případech a nejpozději jeden měsíc po údajném porušení
odchýlit od tohoto postupu; přijatá opatření musí být co nejdříve oznámena Komisi a
členskému státu, do jehož pravomoci spadá poskytovatel mediální služby; Komise opatření
přezkoumá v co nejkratší době a dospěje-li k závěru, že tato opatření nejsou s právem Unie
slučitelná, nařídí dotyčnému členskému státu, aby je okamžitě ukončil.
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Obrázek 25: Obcházení podrobnějších nebo přísnějších pravidel - Rozšířeno na poskytovatele
služeb VOD (dosud byly pokryty pouze provozovatelé vysílání)

Předchozí postup

Nový postup

Rozšíření jurisdikce pro nečlenské země – poskytovatel platformy pro sdílení videonahrávek,
který není usazen na území členského státu, se považuje pro účely Směrnice za usazeného na
území určitého členského státu, pokud je na území tohoto členského státu usazen i) jeho
mateřský podnik nebo dceřiný podnik nebo ii) jiný podnik skupiny, jíž je daný poskytovatel
součástí, přičemž „mateřským podnikem“ se rozumí podnik, který kontroluje jeden či více
dceřiných podniků; „dceřiným podnikem“ podnik kontrolovaný mateřským podnikem, včetně
jakéhokoli dceřiného podniku mateřského podniku, jenž stojí v čele těchto podniků a „skupinou“
mateřský podnik, všechny jeho dceřiné podniky a všechny další podniky, jež na ně mají
organizační, hospodářské a právní vazby.
Náklady na přizpůsobení se regulaci
Varianta 1 nepřináší žádné další náklady na přizpůsobení se regulaci.
Administrativní náklady
Tato varianta by měla přispět k jednodušší aplikaci směrnice, a tím ke snížení stávajících
administrativních nákladů.
Tvorba a správa databáze všech stávajících poskytovatelů a sdílení relevantních informací (např. o
tom, kde sídlí většina pracovníků) by regulátorům zvýšilo administrativní náklady. Databáze by
mohla být postavena nad existující databází MAVISE a financována příspěvky členských států
prostřednictvím jejich nezávislých regulačních orgánů. Pro správu databáze by byl dle EK
zapotřebí jeden ekvivalent plného úvazku. Náklady na pořízení nezbytné infrastruktury pro tok
příslušných informací od členských států by byly redukovány (eliminovány), pokud by byla
využita stávající databáze MAVISE.
Další administrativní náklady by vznikly orgánu ERGA, a o na vydávání stanovisek v případě
konfliktů o jurisdikci. Část těchto nákladů by nesla EK, včetně prostředků na organizaci jednání,
cestovních výdajů a dalších doprovodných nákladů. Národní regulátoři by nesli část nákladů na
pracovníky, které by byly spojené s dobou strávenou prací pro ERGA. Je obtížné předvídat počet
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konfliktů, které by vyžadovaly zásah ERGA, když současná netransparentnost ohledně jurisdikce
jednotlivých členských států, zejména ve vztahu k poskytovatelům služeb na vyžádání, by byla
řešena vznikem a kontinuální aktualizací databáze.
Zároveň lze očekávat, že databáze a zmocnění skupiny ERGA k vydávání stanovisek spolu se
zjednodušením pravidel pro určování jurisdikce povedou k úsporám nákladů. Tyto úspory
nákladů by měly plynout z jednodušší a spolehlivější identifikace COO, což znamená, že by měl
být minimalizován počet složitých a časově náročných jednání mezi regulátory o příslušnosti
(včetně faktických okolností, z nichž je příslušnost odvozována). Vzhledem k neexistenci
relevantních údajů je obtížné tyto úspory nákladů dle EK kvantifikovat.
U poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb se očekává úspora nákladů z vyšší právní
jistoty plynoucí ze zjednodušení pravidel určování jurisdikce. Stejně tak by měly mít prospěch z
vyšší transparentnosti a tím i větší předvídatelnosti rozhodnutí regulačních orgánů o příslušnosti.
Ve srovnání s Variantou 0 by Varianta 1 doplnila jeden důvod pro výjimku v případě
provozovatelů televizního vysílání a odstranila řadu důvodů pro VOD služby. Sladění postupů
pro uplatňování výjimek v případě televizního vysílání a služeb na vyžádání by obecně mělo vést
k jejich jednodušší aplikaci a z tohoto důvodu k úsporám nákladů členských států a regulačních
orgánů. Dle EK však neexistují žádné dostupné údaje umožňující spolehlivé vyčíslení těchto
úspor. Procesní záruky, zejména kodifikace práva na obhajobu dotčených poskytovatelů, by měly
přispět k vyšší právní jistotě a zajistit, aby poskytovatelé mohli účinně prezentovat svá stanoviska.
Tím by mohly pomoci snížit náklady poskytovatelů na právní kroky proti rozhodnutím
vnitrostátních regulačních orgánů.
Dopady na vnitřní trh
Varianta 1 by měla zvýšit právní jistotu a transparentnost. Sladění důvodů pro udělení výjimky by
mělo vytvořit férovější podmínky, aniž by byl omezen volný přeshraniční pohyb služeb. Je třeba
poznamenat, že co se týče podněcování k nenávisti a ochraně nezletilých, je prahová úroveň
velmi vysoká (zřejmé, závažné a hrubé porušení). ESD navíc úzce a striktně vyložil pojem
"veřejná bezpečnost ". Varianta 1 by tak měla mít pozitivní dopad na fungování vnitřního trhu.
Dopady na konkurenceschopnost
Varianta 1 by měla mít, vzhledem k vyšší právní jistotě, pozitivní vliv na konkurenceschopnost.
Dopady na malé a střední podniky
Vyjasnění pravidel o příslušnosti a zvýšení transparentnosti by mělo mít na malé a střední
podniky zanedbatelný dopad, neboť tato povinnost je uložena členským státům. Malé a střední
podniky by však mohly být nepříznivě ovlivněny, pokud by se členské státy rozhodly zvýšit
úroveň notifikačních a identifikačních požadavků pro určení jurisdikce.
Sociální dopady
Zjednodušení a vyladění pravidel určování příslušnosti a postupů spolupráce by mělo umožnit
jednodušší aplikaci principu COO. Varianta 1 by měla zabránit situacím, kdy členský stát odmítne
příslušnost vůči poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb i přes existenci reálných
provazeb mezi příslušným státem a cílovou skupinou konzumentů obsahu. Varianta 1 by tak
měla vést k účinnějšímu uplatňování požadavků směrnice prostřednictvím národních úprav,
včetně opatření na ochranu nezletilých. Sjednocení důvodů pro aplikaci výjimky by mohlo vést ke
zvýšení úrovně ochrany spotřebitele v televizním vysílání. Pro služby na vyžádání by se nemělo
nic měnit, neboť důvody pro výjimku, které by byly vyřazeny v rámci Varianty 1, nebyly doposud
uplatněny nebo využity.
Dopady na základní lidská práva
Zjednodušení pravidel a zajištění transparentnosti by nemělo mít žádný dopad na základní lidská
práva, potažmo zvýšení transparentnosti by mohlo mít pouze nepřímý dopad na základní právo
na informace. Zlepšení postupů spolupráce by mělo mít pozitivní dopad na práva na obhajobu a
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nepřímo na svobodu podnikání.
Výběr varianty:
Varianta
V0
V1

Obecný cíl a
související
dopady
0
+++

Změna
nákladů
oproti V0
0
-

Efektivnost

Koherence

Proveditelnost

/
+++

/
+++

/
+++

Výběr
varianty
X

Náklady a přínosy
Administrativní náklady:
- Náklady na stanoviska ERGA: nelze kvantifikovat
- Dle EK přibližně 51 630 EUR na provoz databáze MAVISE pro EU
Úspora nákladů: nevyčíslitelná
Náklady na dodržování předpisů: zanedbatelné
Test efektivity a subsidiarity
Varianta 1 by měla usnadnit identifikaci země původu, zlepšit tak fungování vnitřního trhu a
přinést úspory nákladů regulačním orgánům, Komisi a poskytovatelům audiovizuálních
mediálních služeb.
Dále by měla Varianta 1 zvýšit ochranu spotřebitelů a umožnit rychlý zásah v případě ohrožení
veřejné bezpečnosti. Jako ochrana proti případnému zneužití této varianty by mělo sloužit
potřebné schválení Komisí.
Cílem postupů spolupráce je umožnit zohlednění zásady subsidiarity a národních specifik při
uplatňování principu COO. Zlepšení jejich fungování proto přispívá k respektování zásady
subsidiarity.
5

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PROBLÉMU NEDOSTATKU ROVNÝCH PODMÍNEK A SLABIN VNITŘNÍHO TRHU –
NEZÁVISLOST REGULÁTORŮ
E.1

Popis současného stavu

AVMS směrnice nestanovila členským státům povinnost vytvořit nebo udržovat nezávislý
regulační subjekt. Pouze se od členských států vyžadovalo, aby přijaly vhodná opatření, aby si
navzájem i Komisi poskytovaly informace nezbytné pro účely určení příslušnosti a uplatňování
postupů spolupráce.
E.2 Definice problémů
Zachování současného stavu by pro poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb ani
regulační orgány nemělo znamenat přetrvávání výraznějších nákladů na přizpůsobování se
regulaci, administrativních nákladů ani dalších nákladů na vynucování.
Stávající náklady spojené s existencí nezávislého orgánu nejsou jako takové právním důsledkem
AVMS směrnice, která takovou povinnost neukládá. Nicméně různé regulační struktury se
v členských státech vyvinuly v důsledku potřeby AVMS směrnici implementovat na vnitrostátní
úrovni. Odhady nákladů na tyto struktury se různí. EK uvádí jejich intenzitu na mírné až vysoké
administrativní náklady. Průměrný počet zaměstnanců regulátora na jeden evidovaný kanál se v
rámci EU pohybuje na úrovni 0,56 osoby.
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Obrázek 26: Počet pracovníků regulátorů na evidovaný kanál v příslušném členském státu

Zdroj: Survey and data gathering to support the Impact Assessment of a possible new legislative proposal concerning Directive
2010/13/EU (AVMSD) and in particular the provisions on media freedom, public interest and access for disabled people

Nejsou-li regulační orgány efektivní nebo nezávislé, může to mít přímý dopad na účinné
provádění právních předpisů EU a následně na fungování vnitřního trhu. Doporučení Rady
Evropy (2000)23 o nezávislosti a funkcích regulačních orgánů pro oblast vysílání, jakož i řada
studií a zpráv identifikovaly soubor kritérií, jejichž splnění by mělo zajistit účinné a nezávislé
provádění legislativy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

nezávislost na třetích stranách nebo vnějších vlivech;
transparentní rozhodovací procesy a odpovědnost vůči příslušným dotčeným subjektům;
otevřené a transparentní postupy nominace, jmenování a odvolávání členů rad;
odborné znalosti pracovníků regulátora;
finanční, provozní a rozhodovací autonomie (kde finanční autonomie znamená, „že
regulátor je vybaven dostatečnými finančními zdroji“);
účinné vynucovací kompetence;
možnost přezkumu rozhodnutí regulačních orgánů pouze soudní mocí.

Pro srovnání situace ČR s ostatními členskými státy uveďme popis stavu vnitrostátních
regulačních orgánů ve světle výše uvedených kritérií dle hodnocení EK:
−
−
−
−
−
−
−

(5 regulátorů není plně odděleno od ministerských orgánů nebo vlády (CY, EE, FI, LV,
LT.);
4 členské státy nemají žádná ustanovení o transparentnosti (některé německé země, DK , ES
and FI) a 2 členské státy nevyžadují, aby regulátoři zdůvodňovali svá rozhodnutí (EE, LU);
řada zemí nedodržuje dostatečně otevřené a transparentní postupy pro nominaci, jmenování
a odvolávání členů rady;
v 6 zemích chybí pravidla týkající se střetu zájmů u nominace (AT, BG, některé německé
země, DK, RO, UK);
v 6 zemích neexistují žádná pravidla upravující střet zájmů s vládou (některé německé země,
ES, PL, RO, SI, UK);
9 zemí nemá zavedena pravidla upravující střet zájmů s Parlamentem a politickými stranami
(BE, EE, ES, FR, DE, NL, PT, RO ,SI);
v 5 zemích chybí pravidla o možném střetu zájmů s odvětvím (BE, DE - jen RBB, EE, ES,
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−
−
−
−

−

−

FR);
v 5 zemích neexistují žádná zvláštní pravidla, která by chránila členy rady před svévolným
odvoláním (BE (VRM), DK, EE, LU, SE);
při veřejné konzultaci v roce 2015 někteří provozovatelé komerčního vysílání upozornili na
nedostatek potřebných odborných znalostí pracovníků u několika regulátorů;
mezi regulátory v EU existují výrazné rozpočtové rozdíly; regulační orgány 10 zemí mají
rozpočet nižší než 1 mil. EUR ročně; oproti tomu v jiných zemích může být mnohem vyšší
totéž lze říci o počtu zaměstnanců - v této souvislosti studie RADAR 7 uvádí několik
regulátorů, u nichž by úroveň počtu zaměstnanců mohla být považována za problematickou
(BE (DE), CY, CZ, EL, HR, IE a RO); dle ERGA se toto může týkat 10 regulátorů (BE,
BG, HR, CZ, EL, IS, IE, LV, LU a PT);
pokud jde o rozhodovací proces, kompetence některých regulátorů jsou omezeny
pravomocemi jiných orgánů, které mohou zrušit jejich rozhodnutí (NL, BE, DK), jakož i
pravomocemi jiných orgánů vydávat pokyny, kterými se regulátoři musí řídit (BG, CY, DK,
FI, FR, IE, IT, LU, MT, RO, SE, UK);
5 regulačních orgánů uvádí, že nemá kompetence k autonomnímu výkonu svých rozhodnutí
(BG, LU, PO, SK a SE).

Nesplnění všech těchto kritérií současně nemusí nutně znamenat nedostatek nezávislosti.
Nicméně jejich celková sada poskytuje formální rámec pro zajištění nejvyšší možné úrovně
nezávislosti, a lépe tak zajišťuje účinné provádění AVMS směrnice. Absence nezávislosti může
ohrozit předvídatelný výkon kompetencí regulátora. Regulační orgány, které nemají nezávislost,
navíc nemohou zajistit svobodu médií a pluralitu.
E.3 Hodnocení řešeného věcného okruhu
Cíl: Zajistit rovné podmínky na trhu, zvýšit právní jistotu, zajistit svobodu médií a mediální
pluralitu.
Návrh variant řešení:
Varianta 0: Zachování současného stavu
Varianta 1: Úprava znění dle Směrnice - do vymezení působnosti RRTV doplnit nové odstavce, které
transponují výslovný požadavek Směrnice na regulační orgány členských států; úprava způsobu konstituování
RRTV
Tabulka 9: Identifikace nákladů a přínosů:
Náklady
−
−

Poskytovatelé služeb na vyžádání – náklady na přizpůsobení se regulaci
Regulátor – administrativní náklady spojené s výkonem dohledu

Přínosy
−
−

Rovné podmínky na trhu, podpora jednotného vnitřního trhu
Pozitivní sociální dopady

Kvantifikace nákladů a přínosů:
Varianta 1
Následující tabulka konkrétně porovnává znění Směrnice a současnou českou právní úpravu.
Barevně jsou porovnány požadavky Směrnice a aktuální stav v ČR. Zároveň z tohoto srovnání
vyplývá případná potřeba změny.

7
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Tabulka 10: Porovnání Směrnice versus zákon č. 231/2001 Sb.
Směrnice - Článek 30

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, Část druhá –
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

1. Každý členský stát určí jeden nebo více
vnitrostátních regulačních orgánů nebo
subjektů. Členské státy zajistí, aby tyto
orgány nebo subjekty byly právně oddělené
od vlády a aby byly funkčně nezávislé na
příslušné vládě a jakémkoli jiném veřejném či
soukromém subjektu. Tím není dotčena
možnost, aby členské státy zřizovaly
regulační orgány vykonávající dohled nad
různými odvětvími.

§ 4 - Postavení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní
regulační orgány a subjekty vykonávaly své
pravomoci nestranně a transparentně a v
souladu s cíli této směrnice, zejména s
pluralitou médií, kulturní a jazykovou
rozmanitostí,
ochranou
spotřebitele,
přístupností,
nediskriminací,
řádným
fungováním vnitřního trhu a podporou
korektní hospodářské soutěže.

§ 5 - Působnost Rady

Vnitrostátní regulační orgány nebo subjekty
nevyžadují ani nepřijímají pokyny od
jakéhokoli jiného subjektu ve vztahu k
výkonu úkolů, které jim byly přiděleny podle
vnitrostátních právních předpisů, jimiž se
provádí právo Unie. To nebrání dohledu v
souladu s vnitrostátním ústavním právem.
3. Členské státy zajistí, aby kompetence a
pravomoci vnitrostátních regulačních orgánů
nebo subjektů, jakož i způsoby, jimiž je lze
volat k odpovědnosti, byly jasně právně
vymezeny.
4. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní
regulační orgány nebo subjekty měly
odpovídající finanční a lidské zdroje a
pravomoci k prosazování předpisů, které jim
umožní účinně plnit jejich funkci a přispět k
práci skupiny ERGA. Členské státy zajistí, aby
vnitrostátní regulační orgány nebo subjekty
měly své vlastní roční rozpočty, které se
zveřejňují.
5. Členské státy ve svém vnitrostátním právu
stanoví podmínky a postupy pro jmenování a
odvolávání
vedoucích
vnitrostátních
regulačních orgánů či subjektů nebo členů
kolektivního orgánu plnícího jeho funkce,
včetně doby trvání jejich mandátu. Tyto
postupy musí být transparentní a
nediskriminační
a
musí
zaručovat
požadovanou úroveň nezávislosti. Vedoucí
vnitrostátního regulačního orgánu nebo
subjektu nebo členy kolektivního orgánu
plnícího jeho funkce v rámci vnitrostátního
regulačního orgánu nebo subjektu lze

…(2) Rada je ústřední správní úřad, který vykonává státní
správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání,
převzatého vysílání a v oblasti audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání poskytovaných podle jiného právního
předpisu, a dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality
programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a
televizního vysílání a převzatého vysílání, dbá na jeho
obsahovou nezávislost a plní další úkoly stanovené tímto
zákonem a zvláštními právními předpisy.
Rada a) dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti
rozhlasového a televizního vysílání a podmínek stanovených
v rozhodnutí o udělení licence či v rozhodnutí o
registraci,…za) plní další úkoly stanovené tímto zákonem
nebo jiným právním předpisem...
§ 6 - Povinnosti Rady
(1) Rada je povinna předkládat Poslanecké sněmovně
každoročně výroční zprávu o své činnosti a o stavu v oblasti
rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (dále jen
"výroční zpráva")…
(2) Výroční zprávu je Rada povinna předložit Poslanecké
sněmovně ke schválení a současně předsedovi vlády ke
stanovisku nejpozději do 30. dubna každého kalendářního
roku. Současně je povinna ji zveřejnit způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Výroční zpráva je veřejná ode dne jejího
schválení Radou, jenž na ní musí být vyznačen…
(3) Poslanecká sněmovna může předsedovi vlády navrhnout
odvolání Rady, neplní-li Rada opakovaně závažným
způsobem povinnosti … nebo pokud opětovně neschválí pro
závažné nedostatky výroční zprávu…
§ 7 - Členství v Radě
(1) Radu tvoří 13 členů, které jmenuje a odvolává předseda
vlády na návrh Poslanecké sněmovny, a to neprodleně po
obdržení návrhu. Členství v Radě je veřejnou funkcí.
(2) Funkční období člena Rady je 6 let…
…(7) Poslanecká sněmovna může navrhnout předsedovi vlády
odvolání člena Rady z funkce z těchto důvodů:
a) nevykonává-li řádně svoji funkci,
b) nesplňuje-li podmínky pro výkon funkce uvedené v tomto
zákoně,
c) dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho
nestrannost, nezávislost nebo nestrannost Rady…
…(9) S funkcí člena Rady je neslučitelná funkce prezidenta
České republiky, poslance, senátora, člena vlády, soudce,
státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena
bankovní rady České národní banky, funkce člena Rady České
tiskové kanceláře, člena Rady České televize, člena Rady
Českého rozhlasu.
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odvolat v případě, že již nesplňují podmínky
požadované pro výkon jejich povinností,
které jsou předem stanoveny na vnitrostátní
úrovni. Rozhodnutí o odvolání musí být řádně
odůvodněno,
předem
oznámeno
a
zveřejněno.
6. Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní
úrovni
existovaly
účinné
odvolací
mechanismy. Odvolací orgán, jímž může být
soud, musí být nezávislý na stranách
odvolacího řízení.
Do rozhodnutí o odvolání zůstává v platnosti
rozhodnutí
vnitrostátního
regulačního
orgánu nebo subjektu, pokud nejsou v
souladu s vnitrostátním právem nařízena
prozatímní opatření.

(10) Členové Rady vykonávají své funkce osobně a pro jejich
výkon nesmějí přijímat žádné pokyny a instrukce.
(11) Členové Rady nesmějí zastávat funkce v politických
stranách nebo hnutích a vystupovat v jejich prospěch.
(12) Členové Rady ani osoby jim blízké nesmějí zastávat ani
neplacené funkce v jakýchkoliv orgánech společností, které
podnikají v oblasti hromadných sdělovacích prostředků,
audiovize a reklamy. Členové Rady ani osoby jim blízké se
dále nesmějí podílet na podnikání obchodních společností,
které působí v oblasti hromadných sdělovacích prostředků
nebo v oblasti audiovize a reklamy, a poskytovat přímo nebo
zprostředkovaně za úplatu poradenskou nebo obdobnou
pomoc provozovatelům vysílání, provozovatelům převzatého
vysílání a poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb
na vyžádání. Členové Rady nesmějí být v pracovněprávním
ani jiném obdobném vztahu k provozovateli vysílání,
provozovateli převzatého vysílání a poskytovateli
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
(13) Pokud vykonávají vedle své funkce výdělečnou činnost,
jsou povinni činit tak způsobem, který neohrozí řádný výkon
funkce člena Rady. Členové Rady nesmějí vykonávat ani
vědeckou, pedagogickou, literární, publicistickou a
uměleckou činnost způsobem, jímž by mohli narušit nebo
ohrozit důvěru v nezávislost a nestrannost Rady.
§ 8 - Jednání Rady
…(3) Z rozhodování Rady jsou vyloučeni členové Rady, u nichž
se zřetelem na jejich poměr k věci nebo k účastníkům řízení
nebo jejich zástupcům jsou důvodné pochybnosti o jejich
podjatosti. Člen Rady je povinen oznámit Radě skutečnosti
nasvědčující svému vyloučení z projednávání a rozhodování
věci, jakmile se o nich dozví. O námitce podjatosti rozhoduje
Rada bez zbytečného odkladu…
…(5) O hlasování se vede protokol, do kterého se
zaznamenává, jak jednotliví členové Rady hlasovali…
§ 11 - Zabezpečení činnosti Rady
(1) Rada hospodaří s vlastním rozpočtem podle jiného
zákona a její činnost je hrazena ze samostatné kapitoly
státního rozpočtu České republiky…
§ 61 - Společná ustanovení k přestupkům
… (4) Proti rozhodnutí o udělení pokuty lze podat žalobu
podle zvláštního právního předpisu. Podání žaloby má
odkladný účinek. Soud o žalobě rozhodne ve lhůtě 90 dnů.

Výběr varianty:
Varianta
V0
V1

Obecný cíl a
související
dopady
0
0

Změna
nákladů
oproti V0
0
-

Efektivnost

Koherence

Proveditelnost

/
/

/
/

/
/

Výběr
varianty
X

Protože RRTV v ČR již víceméně splňuje kritéria Směrnice, nepředpokládá se vznik
významnějších nákladů po implementaci.
Konkrétně by bylo vhodné doplnit odstavce s výslovným vyjádřením povinné nezávislosti Rady
při výkonu její pravomoci a explicitním zákazem vyžadování nebo přijímání pokynů od
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jakéhokoli orgánu veřejné moci nebo od fyzických či právnických osob při plnění úkolů
stanovených jí právními předpisy. Pro úplnost pak lze doplnit, že do činnosti Rady lze zasahovat
pouze na základě zákona.
Z výše uvedeného požadavku Směrnice na absolutní nezávislost regulačního orgánu na vládě
vyplývá i nutnost zrušit úpravu, podle níž členy RRTV jmenuje a odvolává předseda vlády. Tato
situace je v rozporu s požadavkem evropského práva, aby regulační orgány byly právně oddělené
od vlády a aby byly na vládě nezávislé. Pravomoc volby a odvolání členů RRTV je proto třeba
svěřit výlučně Poslanecké sněmovně, která není orgánem moci výkonné. S tím souvisí i zrušení
povinnosti RRTV zasílat svou výroční zprávu předsedovi vlády ke stanovisku (tato povinnost
vyplývá právě z okolnosti, že předseda vlády jmenuje a odvolává členy RRTV).
Směrnice upravuje i požadavky na konstituování regulačních orgánů, tj. podmínky a postupy pro
jmenování a odvolávání vedoucích vnitrostátních regulačních orgánů nebo členů kolektivního
orgánu plnícího jeho funkce, včetně doby trvání jejich mandátu. Takový zákonem stanovený
postup musí být transparentní a nediskriminační a musí též zaručovat požadovanou úroveň
nezávislosti. Odvolání člena RRTV z funkce bude významným výstupem z uplatňování zákonem
stanovené působnosti Poslanecké sněmovny. Musí tak být mimo jiné požadováno, aby
obsahovalo řádné odůvodnění.
V neposlední řadě ve svých požadavcích na činnost regulačních orgánů Směrnice požaduje, aby
tyto orgány měly odpovídající finanční a lidské zdroje a pravomoci k prosazování předpisů, které
jim umožní účinně plnit jejich funkci. Regulační orgány musejí mít navíc své vlastní roční
rozpočty, které musejí být zveřejněny. Na tento požadavek reaguje návrh zákona doplněním,
které stanoví, že RRTV hospodaří s vlastním rozpočtem a její činnost je hrazena ze samostatné
kapitoly státního rozpočtu ČR. Toto ustanovení se navrhuje v souladu se směrnicí doplnit o
úpravu, podle níž RRTV svůj roční rozpočet zveřejňuje z důvodu transparentnosti na svých
internetových stránkách.
Možným nákladem výše uvedeného může být mírné navýšení potřeby personálních kapacit, ale
jak sama EK uvádí: maximální nárůst personálních nákladů se odhaduje na 200 ekvivalentů na
plný úvazek pro nejpostiženější regulátory; spolehlivost této prognózy je však omezená vzhledem
k tomu, že nezávislost a účinnost regulačního orgánu vyplývá ze složité kombinace požadavků
uvedených ve status quo.
6

ÚPRAVA PRAVIDEL OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, JIŽ NENÍ VHODNÁ PRO DANÝ ÚČEL
F.1

Popis současného stavu

AVMS směrnice obsahuje pravidla pro obchodní sdělení, vztahující se na všechny audiovizuální
mediální služby. Jedná se o pravidla týkající se využívání sponzorství a umístění produktu (které
AVMS směrnice až na několik výjimek zakazuje) a některých kvalitativních aspektů.
AVMS směrnice také stanovuje podrobnější pravidla, která platí pouze pro televizní vysílání –
povoluje maximálně 12 minut reklamy za hodinu v televizi (tj. 20 % za hodinu), definuje, jak
často mohou být filmy vytvořené pro televizi, kinematografická díla a zpravodajské přerušeny
televizní reklamou nebo teleshoppingem (jednou během každého plánovaného časového úseku o
délce nejméně 30 minut), nastavuje minimální dobu trvání teleshoppingových pořadů a obsahuje
některé požadavky na obsah reklamních spotů na alkohol.
F.2

Definice problémů

Stávající požadavky vedly podle regulačních orgánů ke vzniku administrativních nákladů v úrovni
do 1,2 mil. EUR ročně na regulátora.
Ve většině členských států jsou v oblasti reklamy obecně zavedeny systémy samoregulace či
společné regulace. Tyto systémy jsou buď financovány z členských příspěvků, nebo z poplatků
placených odvětvím a jejich finanční potřeba se pohybuje dle EASA (European Advertising
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Standards Alliance) od 250 000 EUR do 1 mil. EUR.
Minimální harmonizace stanovená AVMS směrnicí vedla dle EK k roztříštěnosti a nepřinášela
právní jistotu v oblastech sponzorství, vlastní propagace a umístění produktu. Dalším problémem
byla otázka vlastní propagace a její ne/zahrnování pravidla 20 %, obzvlášť v případech týkajících
se programů jiných subjektů patřících do stejné mediální skupiny, kdy tato oznámení za vlastní
propagaci považována nebyla.
Vliv na konkurenceschopnost – V situaci, kdy internetová reklama získává stále větší tržní podíl
oproti reklamě televizní, aplikace striktnějších pravidel pro reklamu televizní již není
zdůvodnitelná (viz graf výše a popis situace v ČR).
Příjmy z reklamy umožňují komerčním provozovatelům televizního vysílání investovat do
audiovizuálního obsahu. Hlavním rizikem poklesu příjmů z televizní reklamy v souvislosti s
omezeními stanovenými regulací může být negativní dopad na tvůrčí odvětví a kulturní
rozmanitost.
F.3

Hodnocení řešeného věcného okruhu

Cíl: Zjednodušení regulace, konvergence podmínek pro televizní vysílatele a poskytovatele VOD
služeb
Návrh variant řešení:
Varianta 0: Zachování současného stavu
Varianta 1: Větší flexibilita pravidel
Tabulka 11: Identifikace nákladů a přínosů:
Náklady
−
−
−

Poskytovatelé služeb na vyžádání – náklady na přizpůsobení se regulaci
Provozovatelé televizního vysílání – náklady na přizpůsobení se regulaci
Regulátor – administrativní náklady spojené s výkonem dohledu

Přínosy
−
−
−

Zvýšená právní jistota
Provozovatelé televizního vysílání – úspory nákladů spojených s vkládáním obchodních sdělení do
programu
Regulátor – úspory administrativních nákladů spojených s řešením nejasných situací

Kvantifikace nákladů a přínosů:
Varianta 1
Ve Variantě 1 by bylo výslovně povoleno umístění produktu a pravidla by byla uvolněna
zaměřením se na zásady redakční nezávislosti, transparentnosti (jasné označení, že program
obsahuje umístění produktu). Zákaz umístění produktu v dětských pořadech by zůstal zachován.
Pokud jde o kvantitativní omezení reklamy, provozovatelé televizního vysílání by měli větší
flexibilitu při rozhodování o vkládání reklamy do programu. Z původního „hodinového režimu“,
který spočíval v maximálním 20% podílu reklamních šotů v televizi během jedné hodiny, by byl
nově zaveden přechod na „režim denní“. Reklamy by měly tvořit nanejvýš 20 % vysílacího času
od 6.00 do 18.00 hodin a od 18.00 do 24.00. To by mohlo vést ke kumulaci reklamních bloků do
lukrativních časů.
Z reklamního limitu by bylo vyloučeno více typů komerčních sdělení (např. křížová propagace
včetně oznámení o pořadech jiných provozovatelů vysílání nebo jiných médií ve stejné mediální
skupině).
Pokud jde o kvalitativní pravidla, současný stav by zůstal zachován. V ustanoveních upravujících
obchodní sdělení na alkohol a potraviny obsahující vysoké množství cukru, tuku a soli (produkty
HFSS, High Fat, Salt and Sugar) doprovázejících nebo zařazených do pořadů s významným
dětským publikem by byla podpořena samoregulace a koregulace, a to i na úrovni EU. Členské
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státy by měly zajistit účinné využívání kodexů. Komise a skupina ERGA by pak měly usnadnit
výměnu osvědčených postupů. Pokud by to Komise považovala za vhodné, mohla by usnadnit
vypracování kodexů EU, k nimž by ERGA vydala své stanovisko.
Obecná ustanovení o samoregulaci a koregulaci by byla posílena novými měřítky účinnosti
kodexů (kodexy by měly i) být takové, že je přijímají hlavní zúčastněné subjekty v dotčených
členských státech; ii) stanovit jasně a jednoznačně své cíle; iii) zajišťovat pravidelné, transparentní
a nezávislé sledování a vyhodnocování toho, jak je dosahováno vytyčených cílů, a iv) zajišťovat
účinné prosazování včetně účinných a přiměřených sankcí).
Platformy pro sdílení videonahrávek – Pravidla uvedená v kapitole A.
MOŽNOSTI
ŘEŠENÍ
PROBLÉMU
NEDOSTATEČNÉ
OCHRANY
NEZLETILÝCH
A
SPOTŘEBITELŮ NA PLATFORMÁCH PRO SDÍLENÍ VIDEONAHRÁVEK se vztahují i
na oblast obchodních sdělení. Protože tato oblast byla řešena ve výše uvedené kapitole, zde již
dopady nepočítáme z důvodu, aby nebyly v RIA zakalkulovány duplicitně.
Zákon č. 231/2001 Sb./

Směrnice

Zákon č. 132/2010 Sb.
TV
Televizní reklama a teleshopping
Zákon č. 231/2001 Sb., OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Článek 19

§ 49 Povinnosti při zařazování reklam, teleshoppingu
a označení sponzora do vysílání

2. Samostatné Izolované televizní reklamní šoty a
izolované šoty teleshoppingu jsou přípustné ve
sportovních událostech. Izolované televizní reklamní
šoty a izolované šoty teleshoppingu, kromě šotů v
přenosech sportovních událostí, se vysílají pouze
výjimečně.

(1) Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby …b)
izolované reklamy a teleshoppingové šoty byly
zařazovány do vysílání pouze výjimečně, vyjma
přenosů sportovních událostí;…
(5) Rozhlasové a televizní vysílání pořadů pro děti
nelze reklamou nebo teleshoppingovými šoty přerušit
více než jednou za každý plánovaný časový úsek v
trvání alespoň 30 minut, pokud plánovaná doba
trvání pořadu pro děti bez zařazení reklamy a
teleshoppingových šotů přesahuje 30 minut. Během
televizního vysílání pořadu pro děti nelze reklamu
nebo teleshoppingové šoty uvádět na dělené
obrazovce.
§ 50 Časový rozsah reklamy a teleshoppingu v
televizním vysílání
…(2) Čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým
šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání
nesmí přesáhnout v průběhu 1 vysílací hodiny 12
minut.
(3) Do vysílacího času se pro účely ustanovení
odstavců 1 a 2 nezapočítává vysílání teletextu.
(4) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na oznámení
provozovatele vysílání týkající se jeho vlastních
pořadů a doprovodných výrobků nebo služeb, které
jsou od těchto pořadů přímo odvozeny, na oznámení
o sponzorování nebo umístění produktu, na
bezúplatně odvysílaná oznámení ve veřejném zájmu
nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů a na

Článek 20
Vysílání pořadů pro děti může být přerušeno televizní
reklamou nebo teleshoppingem jednou během
každého plánovaného časového úseku o délce
nejméně 30 minut, pokud plánovaná délka pořadu
přesahuje 30 minut.
Článek 23
1. Podíl televizních reklamních šotů a šotů
teleshoppingu nesmí v průběhu jedné hodiny době
mezi 06:00 a 18:00 překročit 20 % této doby. Podíl
televizních reklamních šotů a šotů teleshoppingu
nesmí v době mezi 18:00 a 24:00 překročit 20 % této
doby.
2. Odstavec 1 se nepoužije na oznámení subjektu
televizního vysílání týkající se jeho vlastních pořadů a
doprovodných produktů, které jsou od těchto pořadů
přímo odvozeny, na oznámení o sponzorování a
umístění produktu:
a) oznámení subjektu televizního vysílání týkající se
jeho vlastních pořadů a doprovodných produktů,
které jsou od těchto pořadů přímo odvozeny, nebo
pořadů a audiovizuálních mediálních služeb jiných
subjektů, které patří do téže vysílací skupiny;
b) oznámení o sponzorování;
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bezúplatně odvysílaná upozornění na charitativní
akce…
(6) Souvislý teleshoppingový blok trvá bez přerušení
alespoň 15 minut a musí být zřetelně označen
obrazovými a zvukovými prostředky. Provozovatel
televizního vysílání s licencí může v programu, který
není zaměřen výhradně na teleshopping, vysílat
souvislé teleshoppingové bloky nad rámec časových
omezení vysílání reklamy a teleshoppingových šotů
podle odstavce 2.

c) oznámení o umístění produktu;
d) neutrální předěly mezi redakčním obsahem a
televizní reklamou nebo šoty teleshoppingu a mezi
jednotlivými šoty.

TV + VOD
Sponzorství
231/2001

Článek 10

§ 53 Povinnosti provozovatelů vysílání při vysílání
sponzorovaných rozhlasových nebo televizních
programů a pořadů

2. Audiovizuální mediální služby nebo pořady nesmějí
být sponzorovány podniky, jejichž hlavním
předmětem činnosti je výroba nebo prodej cigaret a
dalších tabákových výrobků, jakož i elektronických
cigaret a náhradních náplní.

…(2) Rozhlasové nebo televizní programy a pořady
nesmějí být sponzorovány osobami, jejichž hlavním
předmětem činnosti je výroba nebo prodej cigaret,
jiných tabákových výrobků, elektronických cigaret
nebo náhradních náplní do nich…
(6) Sponzorovat nelze zpravodajské a politickopublicistické pořady.
132/2010

4. Zpravodajské a publicistické pořady nesmí být
sponzorovány. Členské státy mohou zakázat
sponzorství pořadů pro děti. Členské státy mohou
zakázat, aby se sponzorské logo objevovalo během
pořadů pro děti, dokumentárních pořadů a
náboženských pořadů.

§ 9 Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání v souvislosti se
sponzorovanými
audiovizuálními
mediálními
službami na vyžádání a pořady
(2) Audiovizuální mediální služby na vyžádání a
pořady nesmějí být sponzorovány osobami, jejichž
hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej
cigaret, jiných tabákových výrobků, elektronických
cigaret nebo náhradních náplní do nich…
(5) Sponzorovat nelze zpravodajské a politickopublicistické pořady.
Umístění produktu
231/2001

Článek 11

§ 53a Povinnosti provozovatelů televizního vysílání
při umístění produktu

1. Tento článek se použije pouze na pořady vyrobené
po 19. prosinci 2009.

(1) Umístění produktu v pořadech je přípustné pouze

2. Umístění produktu se zakazuje je dovoleno ve
všech audiovizuálních mediálních službách s
výjimkou zpravodajských a publicistických pořadů,
spotřebitelských
publicistických
pořadů,
náboženských pořadů a pořadů pro děti.

a) v kinematografických dílech, ve filmech a seriálech
vytvořených pro televizní vysílání nebo pro
audiovizuální mediální služby na vyžádání, ve
sportovních a zábavných pořadech, a to za
podmínky, že se nejedná o pořady pro děti, nebo
b) v případech, kdy se neprovádí žádná platba, ale
pouze se bezplatně poskytuje určité zboží nebo
služby, zejména rekvizity nebo ceny pro soutěžící s

3. Odchylně od odstavce 2 je umístění produktu
přípustné v následujících případech, nerozhodne-li
členský stát jinak:
a) v kinematografických dílech, filmech a seriálech
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cílem zařadit je do pořadu.
(2) Pořady obsahující umístění produktu musejí
splňovat tyto požadavky:
a) jejich obsah a doba zařazení do vysílání nesmějí
být ovlivněny tak, aby tím byla dotčena redakční
odpovědnost a nezávislost provozovatele televizního
vysílání,
b) nesmějí přímo nabádat k nákupu nebo pronájmu
zboží nebo služeb, zejména zvláštním zmiňováním
tohoto zboží nebo služeb za účelem jejich propagace,
c) nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt.
(3) Pořady obsahující umístění produktu musejí být
na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou
nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto
přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující
umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným
způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů.
Povinnost podle věty první se nevztahuje na pořady,
které nevyrobil nebo jejichž výrobu nezadal sám
provozovatel televizního vysílání nebo osoba, která je
ve vztahu k provozovateli televizního vysílání v
postavení osoby ovládající nebo ovládané podle
zvláštního právního předpisu11a).
(4) Pořady nesmějí obsahovat umístění produktu,
pokud se jedná o
a) cigarety, jiné tabákové výrobky, elektronické
cigarety, náhradní náplně do nich nebo umístění
produktu osoby, jejímž hlavním předmětem činnosti
je výroba nebo prodej cigaret, jiných tabákových
výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních
náplní do nich, nebo
b) léčivé přípravky nebo léčebné postupy, které jsou v
České republice dostupné pouze na lékařský předpis.
132/2010
§ 10 Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání při umístění produktu
(1) Umístění produktu v pořadech je přípustné pouze
a) v kinematografických dílech, ve filmech a seriálech
vytvořených pro audiovizuální mediální služby na
vyžádání nebo pro televizní vysílání, ve sportovních a
zábavných pořadech, a to za podmínky, že se
nejedná o pořady pro děti, nebo
b) v případech, kdy se neprovádí žádná platba, ale
pouze se bezplatně poskytuje určité zboží nebo
služby, zejména rekvizity nebo ceny pro soutěžící s
cílem jejich využití v pořadu.
(2) Pořady obsahující umístění produktu musejí
splňovat tyto požadavky:
a) jejich obsah nesmí být ovlivněn tak, aby tím byla
dotčena redakční odpovědnost a nezávislost
poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání,

vytvořených pro audiovizuální mediální služby,
sportovních pořadech a zábavních pořadech;
b) neprovádí-li se žádná platba, ale pouze se
bezplatně poskytuje určité zboží nebo služby, jako
např. rekvizity nebo ceny, s cílem zařadit je do
pořadu.
Výjimka stanovená v písm. a) se nevztahuje na
pořady pro děti.
3. Pořady, které obsahují umístění produktu, musí
splňovat tyto požadavky:
a) jejich obsah a v případě televizního vysílání i doba
jejich zařazení a uspořádání v programové skladbě v
případě televizního vysílání nebo v katalogu v
případě audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání nejsou v žádném případě ovlivněny tak, aby
tím byla dotčena odpovědnost a redakční nezávislost
poskytovatele mediálních služeb;
b) nenabádají přímo k nákupu nebo pronájmu zboží
nebo služeb, zejména zvláštní zmínkou zvláštním
zmiňováním tohoto zboží nebo služeb za účelem
jejich propagace;
c) nepatřičně nezdůrazňují dotyčný produkt;
d) diváci jsou jasně informováni o existenci umístění
produktu za pomoci vhodného označení Pořady
obsahující umístění produktu jsou na začátku a na
konci pořadu a při pokračování pořadu po reklamní
přestávce vhodně označeny, aby divák nemohl být
žádným způsobem uveden v omyl., aby nemohli být
žádným způsobem uvedeni v omyl.
Výjimečně mohou členské státy od požadavků
uvedených výše v písmenu d) upustit, pokud příslušný
pořad nevyrobil ani jeho výrobu nezadal sám
poskytovatel mediálních služeb nebo společnost
přidružená k poskytovateli mediálních služeb.
Členské státy mohou upustit od požadavků
uvedených v písmenu d), s výjimkou pořadů
vyrobených
nebo
zadaných
samotným
poskytovatelem mediálních služeb nebo společností
přidruženou k tomuto poskytovateli mediálních
služeb.
4. Pořady nesmějí v žádném případě obsahovat
umístění produktu, pokud jde o:
a) cigarety a další tabákové výrobky, jakož i
elektronické nebo cigarety a náhradní náplně, nebo
umístění produktu podniků, jejichž hlavním
předmětem činnosti je výroba nebo prodej cigaret a
jiných tabákových výrobků uvedených výrobků;
b) určité léčivé přípravky nebo léčebné postupy, které
jsou v členském státě, do jehož pravomoci spadá
poskytovatel mediálních služeb, dostupné pouze na
lékařský předpis.
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b) nesmějí přímo nabádat k nákupu nebo pronájmu
zboží nebo služeb, zejména zvláštním zmiňováním
tohoto zboží nebo služeb za účelem jejich propagace,
a
c) nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt.
(3) Pořady obsahující umístění produktu musejí být
na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou
rovněž po tomto přerušení zřetelně označeny jako
pořady obsahující umístění produktu, aby diváci
nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o
povaze těchto pořadů. Povinnost podle věty první se
nevztahuje na pořady, které nevyrobil nebo jejichž
výrobu nezadal sám poskytovatel audiovizuální
mediální služby na vyžádání nebo osoba, která je ve
vztahu k poskytovateli audiovizuální mediální služby
na vyžádání v postavení osoby ovládající nebo
ovládané podle jiného právního předpisu.
(4) Pořady nesmějí obsahovat umístění produktu,
pokud se jedná o
a) cigarety, jiné tabákové výrobky, elektronické
cigarety nebo náhradní náplně do nich nebo umístění
produktu osoby, jejímž hlavním předmětem činnosti
je výroba nebo prodej cigaret, jiných tabákových
výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních
náplní do nich, nebo
b) léčivé přípravky nebo léčebné postupy, které jsou v
České republice dostupné pouze na lékařský předpis.
Obecně
231/2001

Článek 9

§ 48 Povinnosti provozovatelů vysílání při vysílání
obchodních sdělení

Odst. 1., písm. d) všechny formy audiovizuálních
obchodních sdělení týkajících se cigaret a dalších
tabákových výrobků, jakož i elektronických cigaret a
náhradních náplní, se zakazují;

(1) Provozovatelé vysílání nesmějí zařazovat do
vysílání… g) obchodní sdělení týkající se cigaret,
jiných tabákových výrobků, elektronických cigaret
nebo náhradních náplní do nich…
§ 52 Zvláštní ustanovení o obchodních sděleních
týkajících se alkoholických nápojů…
132/2010
§ 8 Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání týkající se
audiovizuálních obchodních sdělení
(2) Zakazují se
…b) audiovizuální obchodní sdělení týkající se cigaret,
jiných tabákových výrobků, elektronických cigaret
nebo náhradních náplní do nich,
c) audiovizuální obchodní sdělení týkající se léčivých
přípravků nebo léčebných postupů, které jsou v České
republice dostupné pouze na lékařský předpis…
…(3) Audiovizuální obchodní sdělení týkající se
alkoholických nápojů nesmějí být zaměřena na děti a
mladistvé a nesmějí podporovat nestřídmou

2. Členské státy a Komise vybízejí poskytovatele
mediálních služeb k tomu, aby vytvořili kodexy
chování, pokud jde o nevhodná audiovizuální
obchodní sdělení, provázející pořady pro děti nebo do
nich začleněná, týkající se potravin a nápojů
obsahujících živiny a látky s výživovým nebo
fyziologickým účinkem, zejména látky, jako jsou tuky,
transmastné kyseliny, sůl/sodík a cukry, jejichž
nadměrný příjem v celkové stravě se nedoporučuje.
2. Audiovizuální obchodní sdělení týkající se
alkoholických nápojů v rámci audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání, s výjimkou
sponzorství a umístění produktu, musí splňovat
kritéria stanovená v článku 22.
3. Členské státy podporují využívání koregulace a
samoregulace prostřednictvím kodexů chování, jak je
stanoveno v čl. 4a odst. 1, pokud jde o nevhodná
audiovizuální obchodní sdělení týkající se
alkoholických nápojů. Cílem těchto kodexů musí být
účinně omezit vystavování nezletilých osob
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audiovizuálním obchodním sdělením týkajícím se
alkoholických nápojů.

konzumaci těchto nápojů.

4. Členské státy podporují využívání koregulace a
samoregulace prostřednictvím kodexů chování, jak je
stanoveno v čl. 4a odst. 1, pokud jde o nevhodná
audiovizuální obchodní sdělení, která provází pořady
pro děti nebo jsou v těchto pořadech obsažena a
která se týkají potravin a nápojů obsahujících živiny a
látky s výživovým nebo fyziologickým účinkem,
zejména tuk, nasycené tuky, transmastné kyseliny,
sůl nebo sodík a cukry, jejichž nadměrný příjem v
celkové stravě se nedoporučuje.
Cílem těchto kodexů musí být účinně omezit
vystavování dětí audiovizuálním obchodním sdělením
týkajícím se takovýchto potravin a nápojů. Jejich
cílem musí být zajistit, aby audiovizuální obchodní
sdělení nezdůrazňovala kladné vlastnosti nutričních
aspektů takovýchto potravin a nápojů.
5. Členské státy a Komise mohou podporovat
samoregulaci
pro
účely
tohoto
článku
prostřednictvím kodexů chování Unie uvedených v čl.
4a odst. 2.
Platformy pro sdílení videonahrávek
Článek 28b
Viz A. MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PROBLÉMU NEDOSTATEČNÉ OCHRANY NEZLETILÝCH A SPOTŘEBITELŮ NA
PLATFORMÁCH PRO SDÍLENÍ VIDEONAHRÁVEK

Z výše uvedené tabulky plyne, že změna regulace v souvislosti s implementací Směrnice se bude
v ČR týkat
a)

změny z původního „hodinového režimu“ na „režim denní“ u kvantitativního omezení
reklamy;
b) vyloučení vlastní propagace z reklamního limitu a současné umožnění křížové propagace
v rámci jednotné vysílací skupiny;
c) výslovného povolení umístění produktu,
a to jak u televizního vysílání, tak u VOD služeb.
Náklady na přizpůsobení se regulaci
Předpokládáme, že na základě výše uvedeného by tyto náklady měly být zanedbatelné.
Administrativní náklady
Regulátorům by neměly vzniknout žádné dodatečné administrativní náklady. Činnosti v oblasti
monitorování a vynucování regulace v souvislosti s omezením ve výši 20 % jsou v současné době
EK odhadovány na 1 mil. EUR (kdy odhad vychází ze současné průměrné hodnoty nákladů
v PPP na monitorování jednoho lineárního poskytovatele usazeného v EU, které jsou odvozeny z
nákladů vzorku 7 členských států, které lze považovat za reprezentativní vzorek různých přístupů
uplatňování regulace).
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Pokud jde o umístění produktu a pravidla sponzorování, mohou tyto náklady dosahovat výše 2,2
mil. EUR a 2,1 mil. EUR ročně.
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U reklamy na potraviny HFSS již existují kodexy chování ve všech členských státech s výjimkou
dvou. Totéž se týká reklamy na alkohol. Vypracování kodexů na úrovni Unie by tak při využití
stávajících struktur znamenalo vznik pouze omezených dodatečné náklady. Jen pro ilustraci –
roční náklady na provoz samoregulačních organizací se v současnosti pohybují od nízkých pro
malé organizace s jedním až pěti zaměstnanci a rozpočtem do cca 250 000 EUR po vyšší pro
velké organizace s až stovkou zaměstnanců a rozpočtem do 1 mil. EUR. Činnost těchto
organizací zahrnuje příjem stížností, sběr potřebných informací a důkazů atp.
Problematika reklamy v dětských pořadech - produkty HFSS – film Auta – středa 27. 3. 2019, 15.50, Nova
Cinema
Česká spořitelna / DM drogerie / Česká průmyslová. zdravotní pojišťovna / tyčinka Kinder Pinguin /
Voltaren / Česká spořitelna / DM drogerie / Lipánek / Auto Esa / šampón Pantene / Poštovní spořitelna /
Globus / Müllermilch / Albert / Voltaren / půjčka Plus / Albert / Madeta Niva / Radegast / Penny / MOL
čerpacé stanice / Sazka sport / Tesco / Lindex.com / Foresto / Pampers / Lidl / Tesco / Banka Creditas /
Lipánek / Lidl / Sensodyne / ČSOB / Globus / Hornbach / Albert / Citroen / půjčka Plus / Kaufland /
Raiffeisenbank / Albert / Lego / Foresto / JoJo cukrovinky / Vanish Gold / Nivea / Rájec / Elseve / Albert /
ČSOB
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Dopady na vnitřní trh
AVMS směrnice obsahuje požadavky na minimální harmonizaci. Členské státy mají nadále
možnost přijmout přísnější a podrobnější pravidla pro poskytovatele spadající do jejich jurisdikce.
Několik členských států má skutečně zavedena přísnější pravidla, pokud jde o objemová omezení.
Je proto možné, že některé členské státy v této oblasti přísnější pravidla zachovají. Česká
republika pracuje s limitem 12 minut v hodině, což přesně odpovídá AVMS směrnicí stanoveným
20 %. Pozice ČR v rámci vnitřního trhu by se tak výrazně neměla měnit. Finální stav bude záviset
na reakci ostatních členských států.
Dopady na konkurenceschopnost
V rámci konzultací na evropské úrovni většina provozovatelů vysílání souhlasila s tím, že by měla
být vyjasněna a zjednodušena pravidla pro umístění produktu a sponzorování. Zjednodušení
souboru pravidel pro umístění produktu by mohlo podpořit zvýšení příjmů z umístění produktu
o přibližně 10 – 15 %, nebo o zvýšení celkových příjmů z reklamy v EU 4 % (což by znamenalo
potenciální dodatečné příjmy ve výši 1,2 mil. EUR). Současné příjmy z umístění produktu v
Evropě představují přibližně 0,1 % celkových příjmů z reklamy a pouze v některých případech
jsou vyšší než 1 %, zatímco v zemích jako USA, kde jsou předpisy o umístění produktu velmi
volné, činí příjmy z umístění produktu přibližně 5 %. Takto výrazné zvýšení očekávat nelze, a to
zejména v důsledku přirozených rozdílů mezi trhy EU a USA. EK tak předpokládá v maximu
růst o výše uvedené procento. Provozovatelé v ČR konkrétní odhad neposkytli.

Zvýšení flexibility v pravidlech pro sponzorování by mohlo zvednout provozovatelům vysílání
příjmy o 15 % až 50 % (EGTA's report on the costs and benefits of compliance with the Audiovisual Media
Services Directive). Výsledkem by mohlo být zvýšení celkových výdajů na televizní reklamu o více
než 441 mil. EUR v EU (což odpovídá přibližně 1,5 % současné celkové tržní hodnoty televizní
reklamy). V každém případě je třeba poznamenat, že je obtížné předvídat, zda by inzerenti zvýšili
své reklamní rozpočty nebo rozalokovali svůj stávající rozpočet jiným způsobem.
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Většina provozovatelů vysílání vyjádřila v rámci evropských konzultací názor, že současná
pravidla pro vkládání reklamy již nejsou relevantní. Podle odvětví by se díky flexibilnějším
pravidlům pro vkládání mohly výnosy zvýšit mezi od 1 do 10 % (EGTA's report on the costs and
benefits of compliance with the Audiovisual Media Services Directive). Jediný jiný dostupný odhad je
založen na scénáři zrušení současných pravidel pro vkládání reklamy do programové skladby. V
tomto případě by celková změna potenciálních příjmů mohla dosáhnout 1,35 % příjmů z reklamy
pocházejících z kinematografických děl a zpravodajských pořadů. Jedná se však o konzervativní
odhad, protože parametry pro výpočet neberou v úvahu různé cílové skupiny, časové úseky atd.
Pokud by byly povoleny izolované šoty, mohlo by to umožnit lépe využít reklamní potenciál.
Pokud jde o 20% kvantitativní omezení, bude dopad ze zvýšení flexibility záviset na konkrétních
charakteristikách reklamního trhu a na tom, do jaké míry by byla uplatňována nová pravidla nebo
zachován status quo v této oblasti. V případě Varianty 1, tj. změny 20% limitu z hodinového na
denní by provozovatelé vysílání měli možnost vysílat tolik reklamy, kolik by chtěli, v době špičky,
tj. v době maximální ceny reklamního času.
Přechod na denní režim by mohl vést ke zvýšení příjmů o 2 - 15 % (EGTA's report on the costs and
benefits of compliance with the Audiovisual Media Services Directive). Například v posledních šesti
měsících roku 2015 (http://www.tf1pub.fr/offre/tf1/grille-tarifs/) činila hrubá cena 30sekundového
reklamního spotu během prime-timu na TF1 67 330 EUR. Odhaduje se, že během významných
akcí nebo pořadů by evropští provozovatelé vysílání mohli zvýšit čas věnovaný reklamě o několik
minut, tj. z 12 minut na cca 14-15 minut, s ohledem na neochotu evropských diváků akceptovat
dlouhé reklamní přestávky (Based on the average minutes of commercials aired per hour in the USA,
Nielsen's
Advertising
and
audiences:
State
of
the
media
Report,
May
2014,
http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reports-downloads/2014%20Reports/advertising-andaudiences-report-may%202014.pdf). To odpovídá nárůstu reklamy v prime-timu o přibližně 2,5
minuty, což je pět 30sekundových reklamních spotů a zvýšení příjmů o 336 650 EUR, tj. o
122 mil. EUR ročně, tj. 10 % z obratu kanálu v roce 2014.
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Potenciální přínosy z vyšší flexibility mohou být vyváženy skutečností, že zvýšení celkového
disponibilního času pro reklamu v prime-timu způsobí snížení jeho ceny. Lze proto
předpokládat, že změna chování provozovatelů vysílání nebude významná. Toto potvrdily i
dotčené strany, se kterými byly provedeny konzultace v rámci přípravy této RIA, které uvedly, že
hlavním přínosem bude spíše zjednodušení práce zaměstnanců, kteří se vkládáním reklam do
programové struktury zabývají, než nárůst příjmů.
Dopad nezapočítávání křížové propagace do 20% omezení bude opět záviset na konkrétních
obchodních modelech poskytovatelů mediálních služeb. Toto opatření obecně prospěje zejména
těm subjektům, které jsou součástí větších integrovaných mediálních skupin. Negativní dopad by
mohlo opatření mít na vydavatele tisku, volnější pravidla pro televizní reklamu by mohla způsobit
změnu ve struktuře zadávání. Dle trendů uvedených v popisu současného stavu však reklama
v tisku obecně klesá, a tento vývoj je dán především rozvojem v oblasti online reklamy.
Možné kodexy chování na úrovni EU týkající se reklamy na alkohol a HFSS potravin by měly
doplňovat aktivitu na národní úrovni, neočekává se tak opět nějaký výraznější dopad na dotčené
strany z tohoto opatření. Studie uvádí, že příjmy z reklamy na HFSS potraviny tvoří jen 0,8 % a
11,2 % celkových příjmů z reklamy v rámci EU, s průměrnou hodnotou 4,56 % (na základě
rozhovorů s provozovateli televizního vysílání). Ze stejné studie vyplývá, že příjmy z reklamy na
alkohol se u jednotlivých televizních stanic pohybují mezi 1 - 2,9 % z celkových příjmů z reklamy,
v průměru pak na 1,99 %. (Zdroj: Televizní mezinárodní klíčová fakta 2015, IP Network)
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Zdroj: European Commission, Defining a framework for the monitoring of advertising rules under the Audiovisual Media
Services Directive, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2016, 191 stran

Stejně zanedbatelný dopad bude mít implementace na malé a střední podniky.
Sociální dopady
Celkově se předpokládá, že diváci budou v prime-timu vystaveni většímu objemu reklamy.
Z přechodu z hodinového na denní režim mohou být v prime-timu častější a delší reklamní
přestávky. To by mohlo ovlivnit integritu kinematografických děl a divácký zážitek.
Vývoj na trhu však ukazuje na rostoucí množství nabídek, ze kterých mohou diváci volit a na
které mohou snadno přepínat, a to včetně předplacených VOD služeb zcela bez reklam. Tento
trend lze pozorovat na americkém trhu, kde navzdory skutečnosti, že regulace objemu reklamy je
minimální, limitují provozovatelé vysílání sami sebe v obavě ze ztráty konzumentů jejich obsahu
(http://television.telerama.fr/television/etats-unis-et-maintenant-moins-de-coupures-de-publicite,138319.php).
Pokud se tak provozovatelům vysílání podaří udržet cenu reklamních spotů i při tom, že
výběrově zvýší objem vysílané reklamy v prime-timu, mohl by nárůst příjmů z reklamy zvýšit
investice televizních stanic do audiovizuálního obsahu. To by mohlo mít pozitivní dopad na
dostupnost obsahu pro spotřebitele a mohlo by to být i prospěšné pro nezávislé evropské
producenty, a to zejména při spojení tohoto opatření s požadavky na investice do evropských děl.
Dopady na základní lidská práva
Vyšší investice do tvorby audiovizuálního obsahu by mohly přispět k posílení svobody a zajištění
práva na svobodu podnikání.
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Výběr varianty:
Varianta
V0
V1

Obecný cíl a
související
dopady
0
+++

Změna
nákladů
oproti V0
0
-

Efektivnost

Koherence

Proveditelnost

/
++

/
++

/
++

Výběr
varianty
X

Náklady a přínosy
Maximální úspory administrativních nákladů:
20% kvantitativní omezení: 1 mil. EUR ročně pro EU
Umístění produktu: 2,2 mil. EUR ročně pro EU
Sponzorství: 2,1 mil. EUR ročně pro EU
Ekonomické přínosy:
Flexibilita denního režimu: 122 mil. EUR ročně pro jednoho významného televizního vysílatele
Umístění produktu - flexibilita: 2,2 mil. EUR pro EU
Sponzorství - flexibilita: 2,1 mil. EUR pro EU
Test efektivity
Varianta 1 by zvýšila konkurenceschopnost provozovatelů televizního vysílání a zvýšila jejich
příjmy. Provozovatelé televizního vysílání by pravděpodobně zvýšili objem reklamy v prime-timu,
avšak pouze v omezené míře, aby předešli poklesu ceny reklamního času či ztrátě diváků.
7

PODPŮRNÉ TECHNOLOGIE
G.1

Popis současného stavu

Článek 7 AVMS směrnice vyžaduje, aby členské státy vyzývaly poskytovatele audiovizuálních
mediálních služeb k postupnému zpřístupnění služeb osobám se zrakovým nebo sluchovým
postižením.
„Členské státy vyzvou poskytovatele mediálních služeb spadající do jejich pravomoci, aby zajistili postupné
zpřístupnění svých služeb osobám se zrakovým nebo sluchovým postižením.“
Článek 7 byl zařazen do AVMS směrnice v roce jejího přijetí, tj. v roce 2007. Rozhodnutí
zahrnout tento článek o zpřístupňování do AVMS směrnice bylo silně ovlivněno procesem
přípravy Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (CRPD). Přístupnost je jednou
z obecných zásad Úmluvy OSN, jakož i obsahem samostatného článku (článek 9), který mluví o
povinnosti zajištění přístupu osob se zdravotním postižením, na rovnoprávném základě s
ostatními, k hmotným životním podmínkám, dopravě, informacím a komunikaci, včetně
informačních a komunikačních technologií a systémů, a k dalším zařízením a službám dostupným
nebo poskytovaným veřejnosti. Dále článek 30 o účasti na kulturním životě mimo jiné stanovuje,
že smluvní strany Úmluvy přijmou vhodná opatření, aby osoby se zdravotním postižením měly
přístup k televizním programům, filmům apod. a ke kulturním materiálům v přístupných
formátech. Úmluva odráží převážně sociální model chápání zdravotního postižení, v jehož rámci
je invalidita tvořena fyzickými, společenskými a technologickými překážkami a postoji, a nikoli
samotným poškozením. Úmluvu podepsalo všech 28 členských států EU a ratifikovalo 25
členských států. EU se stala první regionální organizací, která ji ratifikovala jako právní subjekt.
V návaznosti na tyto kroky EU vytvořila návrh směrnice o sbližování právních a správních
předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb, který ve
svém předmětu obsahuje i audiovizuální mediální služby a související koncová zařízení pro
spotřebitele s pokročilým informačním potenciálem.
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Formy zpřístupňování pořadů osobám se sluchovým nebo zrakovým postižením:
Forma
zpřístupnění
pořadů

Cílová skupina diváků

Charakteristika služby

Poskytovatel

cca 300 000 až 500 000 osob
s různým postižením sluchu
cizinci, kteří se učí česky
Skryté titulky

většina slovenských diváků
s postižením sluchu, kteří
sledují české programy se
skrytými titulky 8
slyšící osoby (například
v nepříznivých akustických
podmínkách)

Český znakový
jazyk

cca 15 000 neslyšících
uživatelů znakového jazyka
slyšící osoby, které se učí
znakový jazyk

Skryté titulky s úpravou pro
osoby sluchově postižené
(různé způsoby odlišování
mluvčích a oznamování
neverbálních zvuků
souvisejících s dějem).

Pořady v českém znakovém
jazyce nebo do českého
znakového jazyka
tlumočené.

Provozovatel televizního
vysílání ze zákona 70 %
Provozovatel televizního
vysílání s licencí 15 %

Provozovatel televizního
vysílání ze zákona 2 %

cca 250 000 nedoslýchavých
osob
Zdůraznění
dialogu

osoby se specifickou
poruchou učení
osoby s dysfázií
osoby s mentální retardací
atd.

Potlačení zvukového
podkresu, ruchů, hudby
během dialogů.

(celkem asi 10 – 15 %
populace 9)
Zvukový popis
obrazové scény

cca 60 000 – 100 000 těžce
zrakově postižených osob

Provozovatel televizního
Slovní popis obrazové scény vysílání ze zákona 10 %
pro osoby zrakově postižené
Provozovatel televizního
(zvukový komentář).
vysílání s licencí 2 %

Zdroj: Malá RIA k novele zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a k návrhu zákona
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání

Plnění povinnosti zpřístupňování vysílaných pořadů u provozovatelů vysílání:
Česká televize
Česká televize dle své výroční zprávy 2018 opatřila v roce 2018 skrytými či otevřenými titulky pro
osoby se sluchovým postižením na programu ČT1 95 % pořadů, na ČT2 89,9 % pořadů, na
ČT24 73 % pořadů, na ČTsport 82,6 % pořadů, na ČT:D 83,4 % pořadů a na ČTart 85 %
pořadů. V průměru za všechny programy, které Česká televize vysílá, je to 84,2 % pořadů.
Meziročně navýšila ČT počet pořadů opatřených skrytými nebo otevřenými titulky o 0,8 p. b.
Česká televize věnuje zvyšování zpřístupňování pořadů pro handicapované osoby značné úsilí. V
kalendářním roce 2018 splnila povinnost, týkající se podílu pořadů opatřených otevřenými a
skrytými titulky, na všech programech.
Česká televize vyrobila v českém jazyce v roce 2018, resp. bylo simultánně tlumočeno do českého
znakového jazyka na programu ČT1 3,3 % pořadů, na programu ČT2 6,1 % pořadů, na

8
9

Průzkum sledování skrytých titulků (ASNEP)
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/digict/kapitola9.htm
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programu ČT24 3,9 % pořadů, na programu ČTsport 2,7 % pořadů, na programu ČT:D 3,1 %
pořadů a na programu ČTart 3,4 % pořadů. V průměru za všechny programy České televize bylo
odvysíláno 3,8 % pořadů v českém znakovém jazyce, respektive simultánně tlumočeno do
českého znakového jazyka. Česká televize splnila v roce 2018 povinnost týkající se podílu pořadů
opatřených českým znakovým jazykem, resp. simultánním tlumočením do českého znakového
jazyka, na všech svých programech.
Česká televize odvysílala v roce 2018 na ČT1 46,8 % pořadů vhodných pro osoby se zrakovým
postižením, z toho bylo 31,1 % pořadů opatřených audiopopisy, na ČT2 31 % pořadů vhodných
pro osoby se zrakovým postižením, z toho bylo 22,9 % pořadů opatřených audiopopisy, na ČT24
34,8 % pořadů vhodných pro osoby se zrakovým postižením, z toho 17,1 % pořadů opatřených
audiopopisy, na ČTsport 78,9 % pořadů vhodných pro osoby se zrakovým postižením, z toho
10,8 % pořadů opatřených audiopopisy, na ČT:D 17 % pořadů vhodných pro osoby se zrakovým
postižením, z toho bylo 16,4 % pořadů opatřených audiopopisy, na ČTart 34,1 % pořadů
vhodných pro osoby se zrakovým postižením, z toho 23 % pořadů opatřených audiopopisy.
Podíl pořadů s audiopopisy činil za všechny programy v kalendářním roce 2018 v průměru 19,6
%. Meziročně se za celou ČT snížil podíl pořadů s audiopopisem o 0,8 %. Česká televize splnila
povinnost uvedenou v ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., protože zpřístupnila na
všech svých programech pro osoby se zrakovým postižením alespoň 10 % pořadů, počítáno za
každý jednotlivý program a rovněž v průměru.
TV Nova a FTV Prima
Tabulka 19: Procento titulkovaných pořadů dalších provozovatelů TV vysílání

Nova
Nova Cinema
Fanda
SMÍCHOV
TELKA
Prima
Prima COOL
Prima love

2012
16,00 z celkového počtu
odvysílaných pořadů
15,70 z celkového počtu
odvysílaných pořadů

29,27
24,46
29,47

Zastoupení titulků pro
Zastoupení audiopopisů
neslyšící
pro nevidomé
2013

18,7 z celkové stopáže
odvysílaných pořadů

2,6 z celkové stopáže
odvysílaných pořadů

18,99

4,42 (audiopopisy,
dramaturgické zásahy a
pořady zpřístupněné „z
povahy věci“),
2,27 zpřístupnění
prostřednictvím
audiopopisů

Prima ZOOM

Analýza pořadů zpřístupněných osobám se zrakovým postižením (Výroční zpráva RRTV 2018, 2017)
Pro potřeby kontrolního monitoringu s cílem vyhodnotit kvalitativní stránku naplňování povinnosti
zpřístupňovat vysílání pro osoby se zrakovým postižením (uložené ustanovením § 32 odst. 2 zákona č.
231/2001 Sb.) zadala Rada Nadačnímu fondu Mathilda (který se zaměřuje na podporu projektů, jež
napomáhají zlepšení kvality života zejména nevidomých a slabozrakých osob) externí odbornou analýzu
audiopopisů vybraných pořadů odvysílaných provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s. (na programech
Televize Barrandov, KINO BARRANDOV a BARRANDOV PLUS), Digital Broadcasting s.r.o. (na programu
Rebel), Magical roof s.r.o. (na programu JOJ Family), MTV NETWORKS s.r.o. (na programu Prima Comedy
Central ) a TP Pohoda s.r.o. (na programu Relax) v období od 7. května do 8. června 2018. Cílem bylo
posouzení, zda dotyčné audiopopisy představují plnohodnotné zpřístupnění pořadu osobám se zrakovým
postižením. Analýza zjišťovala, zda audiopopisy plní všechny náležitosti kvalitního zvukového popisu, zda
nejsou vynechávány podstatné informace či zda se audiopopis nepřekrývá s originální zvukovou stopou.
Provozovatelé byli pro účely dané analýzy požádáni, aby zaslali informace obsahující seznam titulů pořadů,
které budou v daném období zpřístupňovat osobám se zrakovým postižením, specifikaci formy, jakou bude
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tohoto zpřístupnění realizováno, a rovněž údaje o dni a čase, kdy bude daný pořad odvysílán.
Provozovatel Barrandov Televizní Studio a.s. uvedl, že v daném období hodlá na svých programech pro
osoby se zrakovým postižením prostřednictvím audiopopisů zpřístupňovat pořady Na plac!, Ostříháno a
Exkluziv!, tedy převážně ty, jež vykázal již v souvislosti s analýzami pořadů odvysílaných v prosinci 2013 a
dubnu 2015. V roce 2018 deklarované epizody pořadů Na plac! a Ostříháno mají v titulcích uvedený rok
výroby 2013, z čehož vyplývá vysoká pravděpodobnost, že provozovatel za účelem splnění zákonné
povinnosti reprízuje neustále tytéž pořady (a to v nočních či časně ranních hodinách). Současná analýza
audiopopisům vytýká stále stejné nedostatky, tudíž lze konstatovat, že provozovatel nijak nereflektoval
výhrady vzešlé z předchozích analýz. Zároveň však analýza přes uvedené výhrady konstatuje, že pořady lze
považovat za zpřístupněné pro osoby se zrakovým postižením. Ovšem s dovětkem, že tyto pořady jsou
uzpůsobeny pro diváky s těžkým zrakovým postižením již ze své podstaty (moderátoři či původní komentář
přehledně popisují děj), pročež audiopopis vlastně vůbec nepotřebují.
U provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., který uvedl, že v daném období zpřístupňoval na programu
Rebel pouze pořad Rockové zprávy, je situace složitější. Analýza totiž odhalila, že pořad ve skutečnosti
neobsahuje audiopopis (AD stopa je prázdná), přičemž se jedná o krátký, cca 90 vteřin trvající, informační
servis z rockové scény, spočívající v psaném textu doslovně čteném v synchronní zvukové stopě.
Provozovatel byl tedy požádán o podání vysvětlení, z jakého důvodu daný pořad vykázal jako zpřístupněný
pro osoby se zrakovým postižením. V podaném vysvětlení provozovatel uvedl, že program Rebel je hudební
kanál postavený na klipové produkci, která je ze své podstaty nevhodná pro zvukový popis, tudíž byl pořad
Rock News po dřívějších připomínkách Rady vytvořen coby programový prvek speciálně pro osoby se
zrakovým nebo sluchovým postižením. Rada pak v návaznosti na to požádala provozovatele o další podání
vysvětlení, zda pořad Rockové zprávy (Rock News) zpřístupňuje pro osoby se zrakovým postižením
samotnou audio složkou pořadu – čtením psaného informativního textu, které je přímou součástí pořadu a
není tak obsaženo na samostatné audiostopě určené pro audiopopisy pro osoby se zrakovým postižením.
Z odpovědi provozovatele Magical roof s.r.o. vyplynulo, že v daném období na programu JOJ Family též
zpřístupňoval pro osoby se zrakovým postižením jediný cyklický pořad (seriál Poldové v akci). Analýza (v
případě programu JOJ Family se jednalo o první rozbor daného typu) však u vykázaných epizod opět
konstatovala naprostou absenci audiopopisů. Provozovatel byl tedy vyzván k podání vysvětlení, z jakého
důvodu dané epizody vykázal jako zpřístupněné pro osoby se zrakovým postižením, přičemž se ve stanovené
lhůtě nevyjádřil.
V případě provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., který jako zpřístupňované na programu Prima Comedy
Central (doposud též nebyl dané analýze podroben) vykázal epizody seriálů Průměrňákovi a Nová holka,
hodnotí analýza kvalitu audiopopisů velmi pozitivně (audiopopisy jsou stručné a výstižné, přičemž
nezasahují do dialogů, neruší děj a celkově působí přirozeně).
Provozovatel TP Pohoda s.r.o. uvedl, že na programu Relax zpřístupňuje pouze pořad Zvěřinec, který analýza
přes některé výhrady (špatná srozumitelnost audiopopisů, vysvětlování dění patrného z děje nebo zvukové
složky) považuje za splňující podmínky pro to, aby se dal považovat za zpřístupněný pro osoby s těžkým
zrakovým postižením. Lze tedy konstatovat nápravu nedostatků, jež vyplynuly z analýzy zpřístupňování
uskutečněné v roce 2015 (provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona, jelikož jím vykázané
pořady nebylo možné považovat za zpřístupněné).
O závěrech analýzy Rada všechny dotčené provozovatele informovala, následné kroky v případě zjištěných
nedostatků spadají do roku 2019.
Pro potřeby kontrolního monitoringu s cílem vyhodnotit kvalitativní stránku naplňování povinnosti
zpřístupňovat vysílání pro osoby se zrakovým postižením (uložené ustanovením § 32 odst. 2 zákona o
vysílání) zadala Rada Nadačnímu fondu Mathilda (který se zaměřuje na podporu projektů, jež napomáhají
zlepšení kvality života zejména nevidomých a slabozrakých osob) externí odbornou analýzu audiopopisů
vybraných pořadů odvysílaných provozovateli Česká televize, TV Nova s.r.o. a FTV Prima, spol. s r. o., v
období od 1. března do 31. března 2017. Cílem bylo posouzení, zda dotyčné audiopopisy představují
plnohodnotné zpřístupnění pořadu osobám se zrakovým postižením. Se závěry analýzy byli provozovatelé
seznámeni.
V případě České televize lze oproti předchozím analýzám (uskutečněným v letech 2013 a 2014) vysledovat
podstatné zlepšení úrovně audiopopisů. Počet pořadů, u nichž analýza konstatuje, že nepředstavují
plnohodnotné zpřístupnění osobám se zrakovým postižením, se viditelně snížil (parametry zpřístupnění
nesplnilo pět ze 45 analyzovaných pořadů, přičemž v případě předchozích analýz to byla přibližně polovina
analyzovaných pořadů). Pořady, které nesplnily podmínky zpřístupnění, přitom nebyly audiopopisy většinou
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opatřeny vůbec nebo jen v minimální, zcela nedostatečné míře. Dílčí výtky (u pořadů, které analýza shledala
přesto jako zpřístupněné) se pak v ojedinělých případech týkaly nepřečtení závěrečných titulků, nízké
frekvence audiopopisu či technického provedení.
Provozovatelé TV Nova s.r.o. a FTV Prima, spol. s r. o., zpřístupňovali pořady pro osoby se zrakovým
postižením pouze na programech Nova a Nova Gold (kde se navíc jednalo o reprízy pořadů odvysílaných
premiérově na programu Nova), resp. Prima. Provozovatel TV Nova s.r.o. ve prospěch tohoto postupu
argumentuje tím, že umožňuje zpřístupnit vyšší procento pořadů na programech, které mají vyšší
sledovanost a obecně jsou tak sledovány i vyšším počtem osob se zrakovým postižením.
Tento postup je však v rozporu se stanoviskem Rady, dle něhož je nutné plnit zákonné povinnosti na každém
jednotlivém programu provozovatele vysílání. Toto stanovisko vychází i z postoje Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) jako organizace zastupující zájmy komunity osob se zrakovým
postižením a také ze stanoviska Ministerstva kultury ČR, které zastává názor, že licence k provozování
televizního vysílání je vždy vázána na konkrétní program a provozovatel je proto povinen při vysílání tohoto
jednoho konkrétního programu dodržovat všechna zákonná ustanovení, která se ho týkají, tedy i příslušný
procentuální podíl zpřístupňování vysílání osobám se zdravotním postižením.
V případě programu Nova (resp. Nova Gold) provozovatel zpřístupňuje jednak hlavní zpravodajský pořad
Televizní noviny, jednak seriály z vlastní produkce vysílané jak v premiéře, tak v repríze. Výhrady v analýze se
týkaly především seriálové tvorby, konkrétně zejména technické stránky audiopopisů (zasahovaly do
dialogů, případně byly příliš tiché), dále pak nadbytečných audiopopisů (informují o věcech, které jasně
vyplývají z děje nebo se o nich v pořadu explicitně hovořilo) a nepřečtení úvodních či závěrečných titulků.
Naopak je nutné zdůraznit, že analýza velmi pozitivně hodnotí zpřístupnění zpravodajských pořadů (které
byly v předchozích analýzách klasifi kovány poměrně negativně).
Na programu Prima provozovatel prostřednictvím audiopopisů zpřístupňuje výhradně dramatické pořady,
konkrétně premiérovou seriálovou tvorbu z vlastní produkce, reprízy zahraničních seriálů a ojediněle
zahraniční fi lmy. Zároveň je nutné uvést, že většina vykázaných zpřístupněných pořadů byla vysílána v
repríze. O premiérové pořady z vlastní produkce se jednalo pouze v osmi případech. Co se týče kvalitativní
stránky, hodnotí analýza audiopopisy zpřístupňující seriály veskrze pozitivně (stejně jako v případě předchozí
analýzy). Audiopopisy většiny analyzovaných fi lmů pak byly hodnoceny dokonce jako „výborné“.

G.2 Definice problému
Relevance současných pravidel
Všichni respondenti účastnící se veřejné konzultace z roku 2015 se obecně shodli na názoru, že
přístupnost audiovizuálního obsahu by měla být zaručena všem divákům, a to včetně osob se
zrakovým a sluchovým postižením. To potvrzuje význam článku 7 AVMS směrnice.
Účinnost
Jak je uvedeno ve 2. zprávě o uplatňování AVMS směrnice, podíl audiovizuálních mediálních
služeb zpřístupněných osobám se zrakovým nebo sluchovým postižením se v některých
členských státech v údobí od zpracování 1. zprávy o uplatňování AVMS směrnice z května 2012
zvýšil. Například úroveň titulkování se od roku 2010 (zdrojová data pro 1. zprávu) zvýšila, a to
buď z důvodu regulačních opatření členských států nebo díky dobrovolným závazkům
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb (1st and 2nd Application reports on the AVMSD).
Dobrovolné kodexy byly zavedeny pro televizní vysílatele v 7 členských státech (DE, FR, CY,
LT, MT, PL, NL) a pro poskytovatele VOD služeb v 5 členských státech (AT, DE, CZ, IE, UK).
Komerční vysílací kanály však ve srovnání s veřejnoprávními provozovateli televizního vysílání,
které v mnoha zemích podléhají přísnějším pravidlům, zaostávají. Průměrný podíl programů
vysílaných v členských státech s titulky podle dvou hlavních veřejnoprávních vysílatelů dosáhl v
roce 2012 56 – 61 %, zatímco podíl dvou hlavních komerčních provozovatelů vysílání činil pouze
44 - 48 % (E-accessibility study: https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/12306).
Rozdíly v podmínkách zpřístupňování způsobují fragmentaci napříč Evropou. Zatímco ve
většině členských států se titulkuje, podíl otitulkovaných pořadů se v jednotlivých zemích značně
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liší (od téměř všech pořadů ve Velké Británii nebo ve Francii až po jen vybrané pořady, například
zpravodajství v Litvě).
Dostupnost obsahu pro zrakově postižené byla mnohem nižší. Průměrné podíly pořadů
vysílaných s audio popisem se pohybovaly mezi 4 – 11 %. Některé členské státy, například
Nizozemsko nebo Finsko, neopatřovaly pořady audio popisem vůbec, zatímco jiné členské státy
(Slovensko - 7 – 10 % pořadů, Velká Británie 15 – 24 %) ano. Tlumočení do znakového jazyka
bylo nejméně dostupnou službou. V průměru to bylo méně než 5 % pořadů (dle studie EK z
listopadu 2013 o hodnocení a podpoře e-dostupnosti). Lepší výsledky než většina ostatních
členských států, včetně těch, které žádné tlumočení do znakového jazyka neposkytovaly (např.
Německo nebo Lucembursko), vykazovaly Portugalsko nebo Velká Británie (mezi 7 - 16 % a 5 –
7 %). Celkově tak studie uzavřela, že osoby se zdravotním postižením čelily významným
překážkám v oblasti dostupnosti podpůrných technologií v EU.
E-accessibility studie dále uvedla, že konkrétní povinnosti začleněné do právních předpisů nebo
uložené regulátorem přináší lepší výsledky.
Přidaná hodnota EU
Vzhledem k tomu, že AVMS směrnice nestanovuje pevná pravidla pro zpřístupňování AV
obsahu osobám se zrakovým nebo sluchovým postižením, existují v jednotlivých členských
státech značné rozdíly, pokud jde o rozsah zavedených opatření, jakož i požadovaný podíl
zpřístupněných pořadů.
Téměř všechny členské státy (vyjma BG, LU, LV) zavedly pravidla, na základě kterých musí
poskytovatelé přijmout opatření pro zpřístupňování obsahu. Zatímco některé členské státy mají
velmi podrobná pravidla (všechny členské státy s výjimkou LU a LV vyžadují, aby poskytovatelé
služeb přijali opatření ke zpřístupnění obsahu, avšak pouze následující členské státy stanovují
povinné podíly zpřístupněných lineárních služeb: BE (fr), CZ, DE, IE, EL, ES, FI, FR, IT, HU,
NL, AT, PT, PL, SE, SK, UK a 2 členské státy stanovují povinné podíly zpřístupněných služeb
na vyžádání - Be (fl) a EL) nebo samoregulační nebo koregulační opatření (DE, FR, CY, LT, MT,
PL, NL a pro VOD služby AT, DE, CZ, IE, UK), jiné země mají pouze velmi obecná pravidla.
Některé státy omezují povinnost zpřístupňovat pouze na veřejnoprávní vysílatele (BE, DK, ES,
FR, UK, HR, IE, PT, RO, SE), v některých je povinnost zpřístupňování součástí licence (BG,
DE, DK, EE, SE, UK). Pokud jde o služby na vyžádání, povinné podíly jsou stanoveny pouze ve
2 zemích (Belgie a Řecko).
Účinnost
Účinnost článku 7 nelze posoudit, protože AVMS směrnice nestanovuje žádné povinnosti a jako
takové s nimi nejsou s jejich plněním přímo spojeny žádné náklady.
Nicméně nedostatečná harmonizace na úrovni EU vedla k nerovnému zacházení s provozovateli
televizního vysílání a poskytovateli služeb na vyžádání. Ve většině členských států se na tyto
subjekty nevztahují požadavky na zpřístupňování a dokonce ani obsah, který byl k dispozici s
asistenčními službami v televizi, již není těmito asistenční službami doprovázen, pokud jsou dále
poskytovány jako „catch-up“ služby.
Na úrovni členských států vznikly různým dotčeným subjektům díky rozdílným národním
úpravám jiné náklady na přizpůsobení se regulaci. Pokud jde o televizní vysílání, roční náklady na
zpřístupňování obsahu osobám se zrakovým nebo sluchovým postižením dle EK představují
méně než 0,1 % příjmů velkých provozovatelů vysílání. Obdobně platí, že u velkých vysílatelů
činí dle EK dodatečné výrobní náklady titulků obvykle méně než 1 % výrobního rozpočtu
samotného pořadu. U okrajových kanálů využívajících archivního obsahu a pořadů třetích stran
nebo u provozovatelů vysílání v malých zemích však mohou náklady dosáhnout 25–30 %
výrobního rozpočtu. Dále lze u mnoha provozovatelů televizního vysílání zaznamenat rostoucí
podíl živých přenosů v programech.
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Náklady na zpřístupňování u služeb na vyžádání jsou podobné nákladům na zpřístupňování u
služeb televizního vysílání. Při použití titulků, audio popisu či znakování spolu s dílem
vytvořeným původně pro televizní vysílání vznikají u VOD služeb pouze náklady spojené
s technickým přizpůsobením pro tuto platformu.
Koherence
AVMS směrnice je v souladu s aktivitami EU zaměřenými na podporu začleňování a plné účasti
zdravotně postižených osob ve společnosti, a v souladu s přístupem EU k otázkám zdravotního
postižení v oblasti lidských práv. Pravidla AVMS směrnice jsou dále koherentní s Evropskou
strategií Evropské komise pro oblast zdravotního postižení na období 2010–2020, která vychází z
Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (UNCRPD) a bere v úvahu „lessons
learnt“ z Evropského akčního plánu v oblasti zdravotního postižení 2004 - 2010.
AVMS směrnice je také koherentní a komplementární dalším iniciativám na úrovni EU, jejichž
cílem je začleňování osob se zdravotním postižením, zejména návrhu směrnice o přístupnosti
internetových stránek subjektů veřejného sektoru (Directive on the accessibility of the public sector bodies'
websites). AVMS směrnice nemusí být plně v souladu s konečnými výstupy návrhu směrnice o
harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost zboží a
služeb - Evropský zákon o přístupnosti (European Accessibility Act). Tento návrh se rovněž týká
audiovizuálních služeb. Obsahuje požadavek na informace o fungování služby a o jejích
vlastnostech, jakož i obecný požadavek na „zahrnutí funkcí, postupů, politik a změn v
provozování služby zaměřené na potřeby osob s funkčními omezeními“. Pokud by měl být návrh
přijat ve své aktuální podobě, podléhaly by audiovizuální mediální služby přísnějším pravidlům,
než jsou pravidla stanovená v AVMS směrnici. V důsledku toho by se pravidla stanovená
v AVMS směrnici stala irelevantními.
AVMS směrnice je v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením (UN
convention on the Rights of Persons with disabilities), kterou ratifikovaly všechny členské státy EU.
Pravidla AVMS směrnice jsou též koherentní a doplňují vnitrostátní iniciativy.
G.3 Hodnocení řešeného věcného okruhu
Cíl: Zajistit rovné podmínky na trhu, podpořit jednotný vnitřní trh a zvýšit právní jistotu
Návrh variant řešení:
Varianta 0: Zachování současného stavu
Varianta 1: Posílit harmonizaci stávajících pravidel na úrovni EU. Členské státy by měly zajistit postupnou
dostupnost audiovizuálních děl pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením.
Tabulka 12: Identifikace nákladů a přínosů:
Náklady
−
−
−

Poskytovatelé služeb na vyžádání – náklady na přizpůsobení se regulaci
Provozovatelé televizního vysílání – náklady na přizpůsobení se regulaci
Regulátor – administrativní náklady spojené s výkonem dohledu

Přínosy
−

Pozitivní sociální dopady
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Kvantifikace nákladů a přínosů:
Varianta 1
Zákon č. 483/1991 Sb./

Směrnice

Zákon č. 231/2001 Sb./
Zákon č. 132/2010 Sb.
Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi

Článek 7

§ 3, (1) Česká televize naplňuje veřejnou službu v
oblasti televizního vysílání zejména tím, že

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

…j) opatřuje alespoň 70 % vysílaných pořadů
skrytými nebo otevřenými titulky a alespoň 2 %
vysílaných pořadů vyrábí v českém znakovém jazyce
nebo opatřuje simultánním tlumočením do českého
znakového jazyka pro osoby se sluchovým postižením
a dále alespoň 10 % vysílaných pořadů zpřístupňuje
pro osoby se zrakovým postižením…
231/2001
§ 32 Základní povinnosti provozovatelů vysílání a
provozovatelů převzatého vysílání
(2) Provozovatel celoplošného televizního vysílání s
licencí je povinen opatřit alespoň 15 % vysílaných
pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby
se sluchovým postižením a alespoň 2 % vysílaných
pořadů zpřístupnit pro osoby se zrakovým
postižením. Provozovatel celoplošného televizního
vysílání ze zákona je povinen opatřit alespoň 70 %
vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky a
alespoň 2 % vysílaných pořadů vyrobit v českém
znakovém jazyce nebo simultánně tlumočit do
českého znakového jazyka pro osoby se sluchovým
postižením a dále je povinen zpřístupnit alespoň 10 %
vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postižením.
132/2010
§ 6 Povinnosti poskytovatelů
mediálních služeb na vyžádání

audiovizuálních

(4) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na
vyžádání je povinen tam, kde je to účelné,
poskytnout k pořadu otevřené titulky nebo skryté
titulky nebo tlumočení do českého znakového jazyka
pro osoby se sluchovým postižením a zvukovou stopu
určenou 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.

1. Členské státy neprodleně zajistí, aby služby
poskytované poskytovateli mediálních služeb
spadajícími do jejich pravomoci byly pomocí
přiměřených
opatření
trvale
a
postupně
zpřístupňovány osobám se zdravotním postižením.
2. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé mediálních
služeb pravidelně informovali vnitrostátní regulační
orgány nebo subjekty o provádění opatření
uvedených v odstavci 1. Členské státy podají Komisi
do 19. prosince 2022 a poté každé tři roky zprávu o
provádění odstavce 1.
3. Členské státy podpoří poskytovatele mediálních
služeb, aby vypracovali akční plány v oblasti
přístupnosti s ohledem na trvalé a postupné
zpřístupňování svých služeb osobám se zdravotním
postižením. Každý takový akční plán je oznámen
vnitrostátním regulačním orgánům nebo subjektům.
4. Každý členský stát určí jednotný veřejně přístupný
on-line kontaktní bod pro poskytování informací a
přijímání stížností ohledně potíží s přístupností
uvedených v tomto článku, který je snadno dostupný,
a to i pro osoby se zdravotním postižením.
5. Členské státy zajistí, aby informace o
mimořádných událostech, včetně veřejných sdělení a
oznámení v případě přírodních katastrof, které jsou
zpřístupňovány veřejnosti pomocí audiovizuálních
mediálních služeb, byly poskytovány tak, aby byly
přístupné pro osoby se zdravotním postižením.

Jak je vidět z předchozí tabulky, česká legislativa již plnění povinností stanovených Směrnicí již
vyžaduje. V porovnání s evropským předpisem obsahuje i konkrétní kvantitativní cíle. Nicméně
protože Směrnice vyžaduje trvalé a postupné zpřístupňování mediálních služeb, pokusíme
v následujících odstavcích odhadnout nákladů pro případ, že by se dle požadavků EU mělo
procento zpřístupněných pořadů posouvat dále.
V současnosti předpokládáme pouze vznik jednorázových nákladů na zpracování akčních plánů,
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dále pak u poskytovatelů mediálních služeb nákladů na informační povinnost a u regulátora
nákladů na reportování Komisi.
Náklady na správu a vynucování
V této kategorii dopadů by hlavními případnými zdroji nákladů v případě změny současných
požadavků byly náklady na monitorování, případně sankcionování. Tyto náklady by se odvíjely od
počtu sledovaných kanálů a nákladů na sledování jednoho kanálu. Ty by pak závisely na typu
prováděného monitorování. EK odhaduje u pasivního způsobu monitoringu na 1 691 EUR na
kanál za rok a u aktivního monitorování na 4 307 EUR na kanál za rok. Tyto odhady jsou
založeny na údajích, které EK poskytli někteří evropští regulátoři. Odhad počtu sledovaných
kanálů v následující tabulce EK založila na tomto postupu: i) identifikovala všechny lineární
vysílatele v daných státech a shromáždila údaje o jejich podílu na trhu a o tom, zda jejich
programy již byly monitorovány; ii) vyloučila z analýzy kanály s nižším než 2% podílem na trhu a
ty, které jsou již regulovány; iii) protože údaje za podíly poskytovatelů služeb na vyžádání nejsou
k dispozici a je jich velké množství, počítala pouze s těmi poskytovateli, které jsou zastřešeny
lineární službou s podílem na trhu alespoň 2 %; iv) z celkového počtu kanálů registrovaných v
zemi odečetla počet kanálů, které již plní cíle stanovené ve vnitrostátních právních předpisech.
Pro ČR tak EK vyšla při výpočtech z následujících hodnot.

Poznámky: * zahrnuty jsou lineární služby, které: a) mají alespoň 2% podíl na trhu; b) nemá stanoveny žádné cíle pro
zpřístupňování; ** analýza zahrnuje pouze služby na vyžádání, které vlastní lineární služba s alespoň 2% podílem na trhu.

Výsledné hodnoty odhadů jsou uvedeny v následující tabulce. Při pasivním monitoringu by
náklady na monitorování mohly činit 0,69 mil. EUR za rok pro všechny regulátory EU, pro ČR
pak cca 14 000 EUR za rok. Při aktivním monitoringu odhad 1,76 mil. EUR p.a. pro všechny
regulátory v EU, pro ČR pak 35 660 EUR za rok.
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Obrázek 27: Náklady na správu a náklady na vynucování evropských regulačních orgánů

Zdroj: Visionary Analytics, 2015. Na základě údajů z rozhovorů, zpráv regulačních orgánů, Eurostatu, MAVISE

Podvarianta A - možnost využít samoregulace či koregulace
Samoregulace a koregulace snižují náklady na veřejné subjekty a přenáší je na odvětví. Regulátor
pak nenese žádné náklady, administrativní náklady a náklady na vynucování jsou přeneseny na
odvětví a stávají se náklady na přizpůsobení se regulaci. Regulátor sice může nést některé
dodatečné náklady, zejména jednorázové, ale opakované náklady by měly být u tohoto scénáře
marginální. Proto lze konstatovat, že náklady této podvarianty by byly pro regulátora
zanedbatelné.
Dopady na administrativní zátěž a náklady na přizpůsobení se regulaci
Protože se zpracovateli nepodařilo získat dostatečný objem dat od samotných poskytovatelů
mediálních služeb, vyjdeme u odhadu nákladů na zpřístupňování obsahu opět z odhadů
učiněných na evropské úrovni. Odhadovány budou náklady na zpřístupnění dalších 10 % obsahu
(tj. cca 2 hodiny titulkování, podepisování a zvukového popisu na kanál za den) pro lineární
poskytovatele služeb. Předpoklady, z nichž odhad vychází, jsou následující:
− Kanály s tržním podílem nižším než 2 % nebudou muset cíle dodržovat. Tato limitní hodnota
byla zvolena, protože některé země již takovou hodnotu používají ((BE (FL), FR)).
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− Dvě hodiny obsahu představují cca 10 % denního obsahu.
− Průměrné náklady na hodinu vychází z následujících údajů získaných EK.
Obrázek 28: Náklady na titulkování, znakování a audiopopis pro poskytovatele lineárních služeb

Zdroj: Visionary Analytics, 2015. Na základě údajů z rozhovorů, data v závorce - OFCOM

Na základě výše uvedených předpokladů uvádí následující tabulka souhrnné odhady nákladů na
zpřístupnění dalších dvou hodin obsahu osobám se sluchovým a zrakovým postižením. Náklady
byly odhadnuty podle následujícího vzorce: náklady na hodinu x 2 hodiny x počet příslušných
kanálů x 365 dní v roce. Podle scénáře s nízkými náklady by celkové náklady na poskytování
všech služeb činily 52,02 mil. EUR pro všechny lineární poskytovatele EU, zatímco dle vysokého
scénáře by se tato hodnota zvýšila na 280,87 mil. EUR. Pro ČR tyto náklady činí
2 810,5/6 865,65/15 096,4 EUR za rok.
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Obrázek 29: Roční náklady na zpřístupnění dodatečných 2 hodin obsahu osobám se sluchovým a
zrakovým postižením

Zdroj: Visionary Analytics, 2015. Na základě údajů z MAVISE, národních právních předpisů

Odhad nákladů na zpřístupnění nelineárních služeb je proveditelný obtížněji, neboť tyto náklady
se budou výrazně lišit v závislosti na použité technologii. Základní dvě možnosti jsou následující:
−

Titulky/audiopopisy se připojí přímo k videonahrávce, což znemožní jejich vypnutí/zapnutí,
nicméně nahrání takového obsahu na platformy na vyžádání nevytváří žádné významné
dodatečné náklady.

−

Titulky, znakový jazyk nebo zvukový popis jsou k dispozici jako samostatné stopy. Při této
podvariantě mohou vznikat dodatečné náklady, protože technologie používaná při
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poskytování nelineárních služeb musí být upravena tak, aby umožnila nahrání dalších
samostatných stop na platformu; validní především pro znakový jazyk a zvukový popis
(většina platforem již obsahuje funkci skrytých titulků).
Zatímco v prvním případě budou náklady nulové, v případě druhé podvarianty mohou být
významnější (i když lze předpokládat, že půjde o náklady jednorázové). Protože by při vysokých
nákladech poskytovatelé omezili objem dostupného obsahu na vyžádání, bude výsledná hodnota
při změně regulace ležet někde uvnitř v intervalu nulové – vyšší náklady v závislosti na použitém
technickém řešení. Vzhledem k tomu, že náklady v případě poskytovatelů nelineárních služeb
vlastněných stejnými společnostmi, které poskytují lineární služby, by byly nízké, protože
titulky/znakový jazyk/zvukový popis by již byly vytvořeny, hlavní náklady by plynuly u menších
poskytovatelů z úpravy technologií.
Množství poskytovatelů služeb na vyžádání nabízí obsah již dříve přenášený prostřednictvím
lineárních služeb a titulky/znakový jazyk/zvukový popis již obsahující. Poskytovatelé takových
služeb na vyžádání též žádné dodatečné náklady neponesou.
Konkrétní celkový odhad vztažený k určité prahové hodnotě, převedené na hodiny
zpřístupněného obsahu, však učinit nelze.
Podvarianta A - možnost využít samoregulace či koregulace
V případě této podvarianty, jak již bylo uvedeno výše, by se náklady regulátora na monitorování a
vynucování regulace přesunuly do této kapitoly. Kromě dodržování samoregulačních a
koregulačních opatření by odpovědné orgány mohly stanovovat konkrétní cíle, což by také
mohlo indukovat určité náklady.
Sociální dopady: vyšší objem zpřístupněného audiovizuálního mediálního obsahu, příp. inovace
Hlavním cílem regulace růst objemu audiovizuálního mediálního obsahu zpřístupněného osobám
se sluchovým a zrakovým postižením. Regulace by však mohla mít i další pozitivní vedlejší
účinky.
− Tyto služby jsou velmi důležité i pro osoby s jiným postižením a funkčním omezení. Stárnutí
populace znamená, že poptávka po těchto službách v budoucnu poroste.
− V současné době existuje mnoho technologií a standardů, zejména pokud jde o služby na
vyžádání a online platformy. To obecně zvyšuje náklady poskytovatelů služeb. Zavedení
vnitrostátních samoregulačních nebo společných regulačních opatření by mohlo podpořit
eliminaci stávajících rozdílů ve standardech a technologiích.
− Rozvoj nových služeb. Varianta 1 má potenciál přispět k dalšímu vývoji těchto a dalších
inovací.
Optimální úroveň regulace
Pokud by neexistovala regulace, motivace k investicím do titulků, znakového jazyka, zvukových
popisů by závisela na počtu diváků tyto služby využívajících, kteří by jinak audiovizuální obsah
neshlédli, pokud by jim nebyl zpřístupněn. Náklady jsou fixní a nezávisí na počtu diváků. Je však
rozumné předpokládat, že pokud bude více obsahu zpřístupňováno, ceny technologických řešení
budou klesat. Poskytovatelé služeb s významným podílem diváků ve velkých členských státech
mají proto ekonomickou motivaci obsah zpřístupňovat, neboť zpřístupnění pomáhá přilákat další
spotřebitele. Pokud je příjem poskytovatelů generovaný větším počtem diváků vyšší než fixní
náklady na poskytování přístupových služeb, služby budou poskytovány a naopak. Tento druhý
případ se bude pravděpodobně týkat poskytovatelů služeb v malých členských státech (bez
ohledu na podíl na trhu) a poskytovatelů služeb s malým podílem na trhu. To znamená, že
regulace by měla být dle EK „inteligentní“, tj. zaměřit se na prahové hodnoty, kdy se mezní
užitek ze zpřístupnění další hodiny služeb rovná mezním nákladům.
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Obrázek 30: Ilustrativní náčrt vývoje nákladů a přínosů s rostoucím počtem zpřístupněných
pořadů

Zdroj: EEIP

EK odhaduje mezní hodnotu následovně. Jako měřítko mezních přínosů bere 1 % obratu, kterou
např. OFCOM používá při rozhodování o službách, které mají zpřístupňovat obsah. Pokud tedy
výdaje na zpřístupnění služeb nepřesáhnou 1 % obratu poskytovatele služeb, má se za to, že
opatření není příliš nákladné. V následující části je tedy použito 1 % jako prahová hodnota pro
určení, jaký obrat musí poskytovatel služeb mít, aby měl povinnost obsah zpřístupňovat.
Hodinové náklady na specifické služby (tj. titulkování, znakový jazyk, zvukový popis – viz
Obrázek 28) jsou vynásobeny 365 (počet dní) a takto jsou odvozeny roční náklady na hodinu pro
scénáře s nízkými, středními a vysokými náklady. Poté jsou tyto hodnoty vynásobeny 100
(protože náklady na zpřístupnění by neměly překročit 1 % celkového obratu). Tím EK dostane
obrat poskytovatele služeb, který by měl mít povinnost zpřístupňovat určité množství obsahu
osobám se zdravotním postižením. Výsledky pro každou formu zpřístupnění jsou uvedeny na
následujících obrázcích.
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Výše uvedené údaje lze použít k odhadu, zda by konkrétní kanál byl schopen poskytnout
dostupný obsah a kolik by to stálo v rámci scénářů s nízkými, středními a vysokými náklady. I
když to může sloužit jako aproximace v současné době a v blízké budoucnosti, technologický
pokrok pravděpodobně časem sníží náklady. Svahy na obrázcích 3.1-3.3 by proto měly být plošší,
což znamená větší kapacitu pro zpřístupnění obsahu.
Výběr varianty:
Varianta
V0
V1

Obecný cíl a
související
dopady
0
+++

Změna
nákladů
oproti V0
0
---

Efektivnost

Koherence

Proveditelnost

/
+++

/
+++

/
+

Výběr
varianty
X

Náklady na správu a vynucování
Při pasivním monitoringu by náklady na monitorování mohly činit 0,69 mil. EUR za rok pro
všechny regulátory EU, pro ČR pak cca 14 000 EUR za rok. Při aktivním monitoringu odhad
1,76 mil. EUR p.a. pro všechny regulátory v EU, pro ČR pak 35 660 EUR za rok.
Dopady na administrativní zátěž a náklady na přizpůsobení se regulaci
Podle scénáře s nízkými náklady by celkové náklady na poskytování všech služeb činily 52,02 mil.
EUR pro všechny lineární poskytovatele EU, zatímco dle vysokého scénáře by se tato hodnota
zvýšila na 280,87 mil. EUR. Pro ČR tyto náklady činí 2 810,5/6 865,65/15 096,4 EUR za rok.
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Sociální dopady
Růst objemu audiovizuálního mediálního obsahu zpřístupněného osobám se sluchovým a
zrakovým postižením
Rozvoj nových služeb
Ve výše uvedených závěrech však nejsou zohledněny případné problémy spojené s konkrétním
zněním českého zákona. V rámci konzultací byly zmíněny následující body:
1. V současném zákoně není uvedeno, že povinnost zpřístupňování se nevztahuje na všechny
vysílané programové okruhy.
2. Do povinnosti zpřístupňování jsou započítávány i překladové (otevřené) titulky.
3. Při kontrole plnění povinnosti může být problematická možnost určení některých kategorií
pořadů jako zpřístupněných osobám s postižením samých o sobě.
4. Není stanovena povinnost označovat zpřístupněné pořady na svých oficiálních stránkách.
5. Zákon stanoví povinnost provozovatelů televizního vysílání opatřit titulky určité „procento“
pořadů. Z této formulace ale není zřejmé, zda se výsledné zastoupení zpřístupněných pořadů
počítá z počtu odvysílaných pořadů nebo z jejich celkového vysílacího času.
6. Zákon nevymezuje časové období, k němuž se vztahuje povinnost naplňovat zákonnou kvótu
zpřístupněných pořadů.
7. Právní úprava dosud neobsahuje povinnost provozovatelů televizního vysílání poskytnout
Radě údaje o zpřístupněných pořadech, tj. o plnění povinnosti zpřístupňovat pořady pro osoby se
sluchovým nebo zrakovým postižením. Zákon rovněž nestanoví povinnost provozovatelů
vysílání poskytnout Radě záznam televizního pořadu včetně formy, jakým byl zpřístupněn
osobám s postižením.
8. Existují určité typy programů nebo pořadů, u nichž je z povahy věci zřejmé, že jejich
zpřístupnění pro osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením by bylo buď nemožné z
technického hlediska, nebo vzhledem k jejich obsahu neúčelné. K zajištění právní jistoty je tedy
třeba, aby zákon jasně stanovil, že povinnost zpřístupňovat pořady osobám se sluchovým nebo
zrakovým postižením se nevztahuje na programy, jejichž převážnou část tvoří pořady, které
vzhledem k jejich povaze nelze nebo není účelné zpřístupňovat formou skrytých titulků, českého
znakového jazyka nebo audiopopisu pro osoby se sluchovým postižením nebo pro osoby se
zrakovým postižením.
9. Povinnost zpřístupňovat pořady pro osoby se sluchovým a zrakovým postižením ukládá zákon
provozovateli vysílání ze zákona (tj. České televizi) a provozovatelům celoplošného televizního
vysílání s licencí. U provozovatelů vysílání s licencí ale nespecifikuje, zda se jedná pouze o zemské
televizní vysílání šířené prostřednictvím vysílačů nebo i o celoplošné televizní vysílání šířené
prostřednictvím družic a kabelových systémů (např. satelitní vysílání s pokrytím celého území
České republiky).
Protože znění českého předpisu není v rozporu s obsahem Směrnice, nepředpokládá se vznik
rizika postihu ze strany EU. Nicméně pro zvýšení právní jistoty všech dotčených subjektů by bylo
vhodné zpřesnit definice, příp. zavést jednoznačně měřitelnou bázi pro výpočet (např. na základě
fyzikálních jednotek – hod., min.). Aby byl zachován současný stav s nulovými náklady, ale i
přínosy, bylo by možné zhodnotit, do jaké míry procento stanovené v zákoně odpovídá současné
situaci při zpřesněných definicích/přehodnocené výpočtové bázi, a dle toho příslušně reagovat.
Rozhodnutí o rozsahu povinnosti je rozhodnutím politickým, neboť náklady a přínosy lze ocenit
pouze kvalitativně.
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4 Návrh řešení
Zvolené varianty pouze implementují Směrnici. V žádném z věcných okruhů není navrhováno
přijetí přísnější úpravy, než navrhuje Směrnice.

5 Implementace doporučené varianty a vynucování
1)

Dle Směrnice budou zavedeny definice nových pojmů - služby platformy pro sdílení
videonahrávek; videonahrávka vytvořená uživatelem; redakční rozhodnutí; poskytovatel
platformy pro sdílení videonahrávek.

2)

Dle nových definic budou upravena znění příslušných ustanovení.

3)

Bude zaveden a pravidelně aktualizován seznam poskytovatelů mediálních služeb,
spadajících do jurisdikce ČR, s uvedením, na kterých z kritérií 5 je pravomoc ČR založena.
Tento seznam a veškeré jeho aktualizace se budou předkládat Komisi.

4)

Bude zaveden a pravidelně aktualizován seznam poskytovatelů platformy pro sdílení
videonahrávek usazených nebo považovaných za usazené na území ČR, s uvedením, na
kterých z kritérií je pravomoc ČR založena. Tento seznam a veškeré jeho aktualizace se
budou předkládat Komisi.

5)

Bude podporováno využívání koregulace a rozvoj samoregulace prostřednictvím kodexů
chování přijatých na vnitrostátní úrovni v oblastech koordinovaných Směrnicí v rozsahu, v
jakém to dovoluje právní řád. Tyto kodexy musí:
a. být takové, že je přijímají hlavní zúčastněné subjekty v ČR;
b. stanovit jasně a jednoznačně své cíle;
c. zajišťovat pravidelné, transparentní a nezávislé sledování a vyhodnocování toho,
jak je dosahováno vytyčených cílů, a
d. zajišťovat účinné prosazování včetně účinných a přiměřených sankcí.
V rámci konzultací zaznělo několikrát v souvislosti s možností samoregulace připomínka, že
v ČR působí Rada pro reklamu a ATO jako případné samoregulační instituce.
Kodexy by měly respektovat zásady pro lepší samoregulaci a spoluregulaci (Principles for
Better Self- and Co-Regulation):
Členové
S výjimkou případů, kdy to konkurenční povaha iniciativy činí nevhodným, by členové měli
zastupovat co nejvíce potenciálních dotčených stran v dané oblasti, zejména těch, kteří
mohou přispět k úspěchu. V případě, že některé subjekty, zejména MSP, nejsou schopny se
přímo přihlásit k iniciativě, mohou být zastoupeny příslušnou zastřešující organizací.
Otevřenost
Všechny aktivity by měly být připravovány transparentně. Součástí přípravné fáze by mělo
být zapojení všech dotčených stran: veřejných subjektů, podniků, zákonodárců, regulačních
orgánů či zástupců spotřebitelů. Koncepční dohoda pro jakoukoli činnost by měla být
vypracována společným a kolaborativním způsobem, jehož součástí bude otevřená výměna
mezi zúčastněnými stranami. Iniciativa a její konstitutivní texty musí být zveřejněny a snadno
přístupné.
Dobrá víra
Subjekty různých velikostí a typů mohou přispět různou kapacitou. Při navrhování
iniciativy/nástroje by toto mělo být zohledněno, včetně postavení MSP a menších
neziskových organizací. Účastníci by měli do přípravného procesu vnést všechny dostupné
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informace, které mohou přispět k detailní analýze situace. Očekává se, že účastníci budou
usilovat o úspěch iniciativy.
Cíle
Cíle akce by měly být jasně a jednoznačně stanoveny. Měly by být doprovázeny ukazateli
umožňujícími hodnocení dopadu provedených opatření.
Soulad s právními předpisy
Iniciativy by měly být navrženy v souladu s platnými právními předpisy a základními právy.
Iterativní vylepšování, „learning by doing“
Vyžaduje se trvalá interakce mezi všemi členy. Prováděn by měl být každoroční monitoring
vývoje oproti vybraným cílům a ukazatelům, jakož i dalších dostupných údajů.
Monitorování
Monitorování musí být prováděno způsobem, který je otevřený a nezávislý. Každý člen
sleduje svůj výkon ve srovnání s dohodnutými cíli a ukazateli. Výsledky monitorování jsou
sdíleny členy navzájem a jsou zveřejněny. Rámec monitorování jsou společně odsouhlaseny.
Výsledky monitorování budou agregovány, avšak transparentním a objektivním způsobem.
Hodnocení
Hodnocení umožní účastníkům posoudit, zda lze nástroj zlepšit nebo nahradit. Účastníci
pravidelně a souhrnně posuzují efektivnost nejen vůči výstupním indikátorům, ale také z
hlediska dopadu.
Řešení konfliktů
Konflikty nevyhnutelně vznikají buď mezi členy, nebo s externími subjekty. V rámci
opakovaného procesu zlepšování by tyto konflikty měly být včas zohledněny a vyřešeny.
Stížnosti podané externími subjekty by měly být předloženy skupině nezávislých hodnotitelů,
která se z většiny skládá z nečlenů. Výsledek by měl být zveřejněn.
Porušení závazků by mělo být sankcionováno odstupňovanými pokutami, příp. vyloučením.
Financování
Členové iniciativy by měli poskytnout prostředky nezbytné k plnění závazků.
Na základě výše uvedených kritérií uvádí EK příklady best practice, ze kterých je možné
čerpat inspiraci při nastavování systému koregulace/samoregulace v ČR (tj. kdo bude
koregulovat/co/způsob vynucování/úprava členství aj.).
The Committee of Advertising Practice Code (CAP code), Velká Británie
Úřad pro komunikaci (Ofcom) spolu se soukromým samoregulačním orgánem pro reklamní
komunikaci, Úřadem pro reklamní standardy (ASA), jsou hlavními iniciátory zřízení Výboru
pro kodexu reklamní praxe (CAP, Committee of Advertising Practice (CAP) Code). Cílem
tohoto systému je v konečném důsledku učinit každého inzerenta ve VB zodpovědného v
oblasti ochrany spotřebitelů, zejména dětí, a kvality a důvěry v reklamní odvětví. CAP je
součástí ASA, která pravidelně reviduje své cíle a má zavedeny kvantitativní a kvalitativní
ukazatele pro monitorování výkonnosti systému.
ASA každé čtvrtletí informuje Ofcom o vývoji ukazatelů výkonnosti. Kromě toho ASA a
CAP zveřejňují výroční zprávu o pokroku při dosahování cílů. Stížnosti obecně řeší ASA,
která má zaveden soubor pravidel, kterými se proces řídí. Rada ASA slouží jako nezávislá
porota, která nese výhradní odpovědnost za rozhodnutí, zda došlo k porušení kodexů
reklamy. Existuje několik sankcí, které může ASA použít při různých způsobech porušení
kodexu CAP.
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Kodex samoregulace audiovizuálního obsahu a ochrany nezletilých, Španělsko
Vznik mechanizmu byl iniciován Ministerstvem průmyslu, cestovního ruchu a obchodu se
čtyřmi hlavními provozovateli televizního vysílání. Cílem programu je zefektivnit kontrolu
nad televizním obsahem a zejména eliminovat škodlivý obsah pro nezletilé. Na rozvoji
modelu samoregulace se podíleli veřejné orgány, různá odvětví, spotřebitelé a jiné iniciativy
občanské společnosti. Členy iniciativy jsou společnosti, které produkují televizní obsah, a
odborníci v oblasti informačních technologií. Kodex představuje klasifikační systém dle
různých věkových skupin a obsahu pořadu. Součástí iniciativy je proces monitorování
provádění kodexu, v němž jsou prostřednictvím monitorovacích orgánů zapojeny organizace
mládeže a dětí, rodičů a pedagogů, spotřebitelů a dalších uživatelů. Pravidelně se provádí
hodnocení počtu obdržených stížností. Existují dva monitorovací subjekty. Prvním z nich je
Výbor pro samoregulaci (SRC) složený ze zástupců provozovatelů televizního vysílání. Tento
orgán přijímá stížnosti od spotřebitelů a členů a rozhoduje o stížnosti. Druhým je Společná
monitorovací komise (JMC), která následně kontroluje stížnost a rozhodnutí SRC.
Národní etické standardy pro reklamu a obchodní sdělení, Bulharsko
Kodex národních etických norem pro reklamu a obchodní sdělení (dále jen Kodex) byl
sestaven Národní radou pro samoregulaci (NCSR). Cílem Kodexu je podporovat
odpovědnost a osvědčené postupy v reklamě a marketingové komunikaci v Bulharsku.
Kodex byl vytvořen v roce 2009 na základě konsolidovaného kodexu reklamy a
marketingových postupů ICC (International Chamber of Commerce). Zohlednil specifika
reklamního průmyslu v Bulharsku a doporučení inzerentů, reklamních agentur a
poskytovatelů mediálních služeb. Obsah Kodexu byl konzultován se všemi příslušnými
státními orgány, včetně Státní rady elektronických médií (CEM) a Státní agentury pro
ochranu dětí (SACP).
Za monitorování je odpovědný Výbor pro post-monitorování (CPM). Má dvě hlavní funkce:
sleduje provádění rozhodnutí vydaných Etickou komisí (EtC) nebo odvolací komisí (AC) a
monitoruje reklamu a obchodní sdělení. Podle stanov NCSR jsou rozhodnutí EtC nebo AC
závazná pro členy NCSR.
Kijkwijzer, Nizozemsko
Kijkwijzer je klasifikační systém pro pořady v televizním vysílání. Vlastníkem kodexu
Kijkwijzer je Institut pro klasifikaci audiovizuálních médií (NICAM). Cílem je podporovat
poskytování informací o potenciální škodlivosti audiovizuálních produktů vůči nezletilým a
regulovat audiovizuální obsah prostřednictvím klasifikačního systému pro pořady. Samotný
NICAM také provádí pravidelná hodnocení dodržování pravidel. Kromě toho pravidelně
testuje vnímání spotřebitelů a používání Kijkwijzeru. Mediální úřad (Commissariaat voor de
Media) používá výsledky pro každoroční hodnocení NICAM. Výsledky těchto hodnocení
jsou obsaženy v dopise vládě. Tyto dopisy jsou také zveřejněny na internetových stránkách
Mediálního úřadu.
V rámci kapitoly Implementace je ještě vhodné upozornit na novou směrnici (EU) 2019/790 o
autorském právu na jednotném digitálním trhu a přípravu její transpozice do českého právního
řádu, neboť se v oblasti online služeb může dotýkat obdobných skupin subjektů. Je tak třeba
pečlivě zvážit případný výklad definic v obou oblastech v kontextu českého prostředí tak, aby
případný ne/překryv nezhoršil vynutitelnost nových úprav. Proto zde nyní stručně srovnejme.
Jakkoliv se na první pohled nabízí myšlenka, že jde v obou definicích prakticky o stejné služby, je
mezi nimi několik více či méně jasných odlišností, které mohou mít na výslednou praxi při
posuzovaní, zda konkrétní služba pod tu či onu definici spadá, významný dopad. Jedná se
zejména o následující odlišnosti v použitých pojmech, které jsou součástí definic (je-li možno,
jsou pro ilustraci doplněny konkrétní příklady služeb):
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1) Videonahrávky vs. Obsah online 10
Tento rozdíl je zcela zřejmý – zatímco první definice cílí výhradně na videoobsah (což je
ve vztahu k charakteru ustanovení logické), druhá definice – rovněž v souladu se svým
záměrem – druhově omezena není. První definice tak zahrnuje primárně služby typu
YouTube, Dailymotion či dříve v ČR velmi populární Stream.cz, u nichž je nahrávání a
poskytování uživatelských videí jedním ze základních pilířů business modelu (např.
youtubeři). Pravděpodobně definici splní i sociální síť TikTok, zaměřená právě na sdílení
krátkých uživatelských videí. Dále však dosti záleží na šíři výkladu, konkrétně v otázce,
jaké služby ještě naplní sekundární parametr „nebo hlavním účelem její neoddělitelné části
nebo její zásadní funkcí “. Do této kategorie se pravděpodobně vejdou i sociální média
(Facebook, Twitter, Instagram), kde lze sdílení videonahrávek považovat za „zásadní
funkci“. Dále sem pak mohou spadnout datová uložiště umožňující ukládání a sdílení
videosouborů (Ulož.to, Hellspy, Datoid apod.). Přestože sdílení videonahrávek nemusí
být hlavním účelem těchto služeb, zpravidla k němu jejich prostřednictvím dochází, a
dosti často mají tyto služby i samostatné „rubriky“, do nichž třídí obsah dle typu – audio
x video x obrázky x archivy apod. Tj. opět lze považovat za „zásadní funkci“. Obecně je
tak v tomto parametru první definice restriktivnější. Při jejím širším výkladu se však
průnik obou „skupin“ zvětšuje.
2) Ø vs. pojmy Komerční účel & Velký počet
Zatímco druhá definice explicitně podmiňuje zařazení mezi poskytovatele služeb pro
sdílení obsahu online parametrem „uspořádávání a propagování za účelem zisku“, v první
definici nic podobného není. Podobně je tomu s podmínkou „velkého počtu“
nahrávaných děl. Teoreticky lze tak první definici vztahovat na jakoukoliv online
platformu (byť je třeba čistě zájmová pro úzkou skupinu lidí, a z hlediska obecného
významu tedy zcela marginální), zatímco druhou definici jen na služby s účelem zisku, u
nichž dochází ke sdílení ve velkém počtu. Zde je tak situace opačná, když první definice
může dopadnout na širší spektrum služeb. S tím souvisí riziko, že nějaké mechanismy
proti závadnému obsahu budou muset zavést i malé nebo neziskové platformy (např.
platformy
škol
či
institucí
–
např.
Medial
FF
MU
(https://it.muni.cz/sluzby/phil/ukladani-a-sdileni-av-zaznamu, dále se nabízí např.
diskuzní fóra apod., u nich však zpravidla videa nejsou nahrávána na jejich servery, nýbrž
dochází jen k jejich embedování – tj. video je uloženo jinde a dochází jen přehrání v okně
fóra).
Ve výsledku se dá předpokládat, že průnik obou skupiny bude poměrně velký. Měl by zahrnout
všechny významné hráče na poli sdílení videa – YouTube, Dailymotion, Facebook, Twitter,
Instagram, TikTok, Vimeo či stránky s obsahem pro dospělé. Zda tam padnou i datová úložiště
(Ulož.to, hellshare, edisk, datoid, datator apod.) je otázka šíře výkladu první definice.

7.1 Vynucování
Orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním zákona bude stále RRTV.
RRTV v souvislosti s výkonem tohoto dozoru v rámci své působnosti provádí především:

„službou platformy pro sdílení videonahrávek“ služba ve smyslu článků 56 a 57 Smlouvy o fungování Evropské unie, jejímž
hlavním účelem nebo hlavním účelem její neoddělitelné části nebo její zásadní funkcí je poskytování pořadů, videonahrávek
vytvářených uživateli nebo obojího, za které nenese redakční odpovědnost poskytovatel platformy pro sdílení videonahrávek,
široké veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání prostřednictvím sítí elektronických komunikací ve smyslu čl. 2
písm. a) směrnice 2002/21/ES a jejichž organizaci určuje poskytovatel platformy pro sdílení videonahrávek, a to i prostřednictvím
automatických prostředků nebo algoritmů, zejména na základě zobrazování, označování a určování pořadů;
„poskytovatelem služeb pro sdílení obsahu online“ poskytovatel služby informační společnosti, jehož hlavním účelem nebo
jedním z hlavních účelů je uchovávat velký počet děl chráněných autorským právem nebo jiných předmětů ochrany nahrávaných
jeho uživateli a zpřístupňovat je veřejnosti, přičemž poskytovatel tato díla a jiné předměty ochrany uspořádává a propaguje za
účelem zisku…

10
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−
−
−
−

dohled nad dodržováním právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a
poskytování VOD služeb; nově nad fungováním platforem pro sdílení videonahrávek;
ukládá sankce podle tohoto zákona;
monitoruje zveřejněný audiovizuální obsah;
zajišťuje přeshraniční spolupráci, podle příslušných předpisů EU a podle Evropské úmluvy o
přeshraniční televizi.

Rada jako nejdůležitější regulátor oblasti AVMS vystupuje v současné době v oblasti vynucování
a kontroly plnění povinností buď v reakci na vnější stížnosti diváků, popř. jiných osob
(provozovatelů, občanských sdružení atp.) nebo na základě vlastního monitoringu vysílání.
Dále se zřizuje se skupina evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby
(ERGA). Účastnit se činnosti skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální
služby (ERGA) bude i RRTV. Úkoly skupiny ERGA jsou mimo jiné následující:
a) poskytovat technické poradenství Komisi:
a. v jejím úkolu, jímž je zajistit soudržné provádění této směrnice ve všech členských
státech,
b. v záležitostech spojených s audiovizuálními mediálními službami spadajících do
její pravomoci;
b) provádět výměnu zkušeností a osvědčených postupů, pokud jde o uplatňování
regulačního rámce pro audiovizuální mediální služby, včetně zkušeností a osvědčených
postupů týkajících se přístupnosti a mediální gramotnosti;
c) spolupracovat a poskytovat svým členům informace nezbytné pro uplatňování této
směrnice;
d) na žádost Komise vydávat stanoviska o technických a věcných aspektech vybraných
otázek.
Správní delikty
Rada bude moci stejně jako podle stávajícího zákona (nová úprava v tomto směru nepřináší
žádné změny) uložit několik typů správních sankcí: zrušení registrace, odejmutí licence,
upozornění a opatření k nápravě, pokuta, přičemž sankcemi nejčastěji Radou ukládanými jsou
pokuta a upozornění se současným uložením opatření k nápravě.
V případě porušení povinností stanovených zákonem o provozování vysílání Rada provozovatele
vysílání na porušení zákona upozorní a zároveň mu stanoví lhůtu pro nápravu. Jestliže
provozovatel zjedná nápravu ve stanovené lhůtě, Rada sankci neuloží. Opatření k nápravě se
nepoužije v případě zvlášť hrubého porušení zákonem taxativně stanovených povinností.
Při ukládání pokuty Rada v rámci správního uvážení zohledňuje různé aspekty porušení
povinnosti provozovatele televizního vysílání jako např.: povahu vysílaného programu; závažnost
věci a míru zavinění; postavení provozovatele na mediálním trhu a tím i jeho odpovědnost vůči
divácké veřejnosti v oblasti informací, výchovy, kultury a zábavy; a další. Proti rozhodnutí o
udělení pokuty lze podat správní žalobu podle soudního řádu správního. Výnosy z pokut jsou
příjmem státního rozpočtu.

8 Přezkum účinnosti regulace
Komise bude monitorovat, jak členské státy tuto směrnici uplatňují. Nejpozději 19. prosince 2022
a poté každé tři roky předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování této směrnice.
Tento monitoring na evropské úrovni bude doplněn dohledem RRTV dle kompetencí udělených
zákonem, příp. Ministerstvem kultury. RRTV pak bude informovat EK. Dle Směrnice členské
státy podají Komisi do 19. prosince 2021, příp. 2022 dle konkrétního věcného okruhu, a poté
každé tři (dva) roky zprávu o provádění.
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Na nižší úrovni může být kontrola prováděna i samoregulačními orgány – ATO či SPIR.
Pro sledování pokroku při plnění obecných cílů může být použit následující seznam ukazatelů:
Obecné cíle
−

Počet stížností týkajících se škodlivého obsahu na platformách pro sdílení videonahrávek

Vnitřní trh
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Počet televizních kanálů a počet služeb na vyžádání
Podíl přeshraničního poskytování služeb televizního vysílání a služeb na vyžádání
Počet postupů dle čl. 3 a čl. 4 Směrnice
Počet služeb na vyžádání zřízených mimo ČR a zaměřených na spotřebitele v ČR
Podíl evropských děl v televizním vysílání a v katalozích VOD služeb
Míra zpřístupnění obsahu osobám se zdravotním postižení
Klíčové charakteristiky poptávky diváků a jejich vývoj
Struktura výnosů v odvětví dle různých hledisek
Indikátory o činnosti regulátora dle jednotlivých věcných okruhů v této RIA
Indikátory o účinnosti koregulace/samoregulace dle zvolené varianty

Nejpozději 19. prosince 2026 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnocení ex
post, případně doplněné návrhy na přezkoumání, s cílem změřit dopad směrnice a přidanou
hodnotu.
Hodnotící zpráva bude obsahovat posouzení toho, zda bylo dosaženo operativních cílů
revidované směrnice. Zvláštní pozornost bude věnována uplatňování ustanovení o platformách
pro sdílení videonahrávek; „ochraně nezletilých“ a implementaci zásad koregulace a/nebo
samoregulace.
V návaznosti na výsledky této zprávy by bylo vhodné zpracovat samostatnou zprávu pro ČR
s hodnocením, zda v rámci mantinelů stanovených Směrnicí neupravit právní předpisy tak, aby
byly eliminovány případné nežádoucí dopady, které implementací vznikly, či bylo účinněji
dosahováno cílů stanovených Směrnicí. Tato potřeba plyne i ze skutečnosti, že konkrétní finanční
dopady návrhu zákona lze prozatím obtížně kvantifikovat. I z tohoto důvodu by bylo vhodné
provést ex post vyhodnocení dopadů navrhované regulace, v níž budou zhodnoceny případné
zvýšené finanční nároky regulovaných subjektů dle reálných dostupných údajů a eventuální
dopady porovnány s chráněnými zájmy, kterými jsou ochrana nezletilých osob a ochrana diváků a
konzumentů služeb coby spotřebitelů aj.

9 Konzultace a zdroje dat
Konzultace proběhly dvěma způsoby. V prvé řadě zpracovatel oslovil písemně nejvýznamnější
subjekty, u nichž se dalo očekávat, že na ně regulace dopadne (ať už pozitivně nebo negativně), a
dále odborníky na oblast audiovize a médií.
V druhém kroku pak bylo zorganizováno několik osobních jednání k získání dat a informací o
postojích jednotlivých dotčených subjektů. Osobní schůzka se uskutečnila s následujícími
subjekty: SPIR (31/1), FTV Prima (14/3), Seznam (20/3), Česká unie neslyšících, ASNEP
(25/3), ČT (4/4), ATO (17/4).
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10 Hodnocení korupčních rizik zvoleného řešení
10.1 Úvod
Dle metodiky je cílem zhodnocení korupčních rizik komplexní posouzení korupčního potenciálu
navrhované právní úpravy a volba opatření vedoucích k odstranění či snížení detekovaných
korupčních rizik při její aplikaci. Za tímto účelem je nezbytné identifikovat korupční rizika
obsažená v navrhované úpravě, posoudit jejich významnost (v závislosti na pravděpodobnosti
výskytu korupčního jednání a závažnosti jeho důsledků) a možnost jejich eliminace či
minimalizace, včetně volby nejvhodnějšího mechanismu.

10.2 Identifikace korupčních rizik
11

Povaha právní úpravy

11.1.1.1 Přiměřenost

Zvolené varianty pouze implementují Směrnici. V žádném z věcných okruhů není navrhováno
přijetí přísnější úpravy, než navrhuje Směrnice. Všechna zvolená opatření jsou přiměřená
množině vztahů, které mají upravovat.
11.1.1.2 Jednoznačnost

Jednoznačná právní úprava poskytuje větší míru právní jistoty a usnadňuje kontrolu nad aplikační
praxí ze strany orgánů veřejné moci; snižuje tedy reálný prostor pro korupci.
11.1.1.3 Standardnost

Změna nepřináší žádné nestandardní změny. Novým prvkem, který doposud v ČR nebyl příliš
využíván je koregulace/samoregulace. Kodex reklamy vydaný Radou pro reklamu je formulován
s cílem, aby reklama v České republice sloužila k informování veřejnosti a splňovala etická
hlediska působení reklamy vyžadovaná občany České republiky. Cílem Kodexu je napomáhat
tomu, aby reklama byla především pravdivá, slušná a čestná, a aby v rozsahu tohoto Kodexu
respektovala mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní obchodní
komorou. Kodex navazuje na právní regulaci reklamy doplněním o etické zásady. Je určen všem
subjektům působícím v oblasti reklamy a stanoví jim pravidla profesionálního chování. Kodex se
zároveň obrací k veřejnosti a informuje ji o mezích, které subjekty působící v reklamě či reklamu
užívající dobrovolně přijaly a hodlají je samy vynucovat prostřednictvím etické samoregulace.
11.1.1.4 Motivace ke korupci v regulované oblasti

Úpravou nedochází k podstatnému zvětšení rozsahu povinností, co se týče provozovatelů
televizního vysílání a poskytovatelů VOD služeb. Nové požadavky se týkají platforem pro sdílení
videonahrávek. Protože v této oblasti se pohybuje velký počet menších hráčů, nepředpokládáme,
že by z tohoto titulu vznikla výraznější korupční rizika.
12

Rozhodování

Rozhodování o právech a povinnostech jiných osob, resp. s jakýmikoli dopady výlučně na jiné
osoby, nevykazuje nový korupční potenciál.
12.1.1.1 Rozhodovací pravomoc

Rozhodovací pravomoci, vyjma případů, kdy bude zavedena samoregulace/koregulace (viz výše),
zůstávají rozalokovány stejně.
12.1.1.2 Kontrolovatelnost rozhodování

Odpovědnost jednotlivých účastníků je výše dobře popsána, stejně jako práva a povinnosti všech
dotčených stran. Díky pravidelnému monitoringu Rady i možnosti podat stížnost stejně jako
obezřetnosti při vydávání licencí, při registraci je celý systém podroben důkladné kontrole. Tato
kontrola sice není 100%, avšak dodatečné náklady na zvýšení kontroly by byly dle závěrů z
provedených konzultací vyšší než přínosy z ní.
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12.1.1.3 Odpovědnost

Z RIA je zřejmé, který orgán je v dané věci kompetentní rozhodovat. Kontroluje sice pouze Rada
jako jediný orgán, který k tomu má ze zákona zmocnění, její jednání je však transparentní a
korupční rizika tudíž zanedbatelná. V rámci Rady je vždy identifikovatelná osoba zodpovědná za
příslušné rozhodnutí, neboť Rada je povinna svá rozhodnutí a osoby za něj zodpovědné
zveřejňovat, což činí i na svých internetových stránkách. Každý má pak možnost zjistit, jak se
v daném případě postupovalo a proč.
I pro případ zavedení samoregulace/koregulace v případech požadovaných Směrnicí je v RIA
uvedeno, kdo by v optimálním případě měl být odpovědný za rozhodnutí, a je kladen důraz na
maximální transparentnost.
12.1.1.4 Opravné prostředky

Pokud by se stalo, že by orgán, v tomto případě Rada, postupoval nesprávně, je možné se z
pozice účastníka řízení bránit a doložit patřičné důkazy. Pokud by ani tento postup nebyl účinný,
má dotyčný subjekt možnost bránit se žalobou k Městskému soudu v Praze. Subjekt je o tomto
postupu řádně informován v rozhodnutí, které mu je poskytnuto Radou. Díky transparentnosti
procesu tedy nevznikají žádná další korupční rizika. Postup zůstává nezměněn.
13

Transparentnost

Pokud bude v rámci návrhu posílen prvek elektronizace tak, jak je v RIA požadováno, bude mít
návrh kladný vliv ve formě snížení potenciálu korupce.
Dle odborné literatury může rozvoj internetu a jiných elektronických nástrojů vést k radikální
proměně výkonu veřejné správy a tím k maximálnímu zvýšení průhlednosti nového systému, a
donutit tak veřejnou správu k odpovědnějšímu jednání. Tj. „pokud budou všechny požadavky, pravidla
a procedury zveřejněny na internetu, bude efektivně eliminováno nebezpečí záměrně nepřehledné regulace,
zatemňování a špatné organizace. Pokud budou dále všechna správní rozhodnutí zveřejňována na internetu
společně se jmény odpovědných úředníků, bude to sloužit jako efektivní bariéra proti vydávání zmanipulovaných
rozhodnutí. … Obecně přináší užití internetu ve správním řízení více průhlednosti a takto méně korupčních
příležitostí tím, že zbavuje veřejné činitele monopolu nad relevantními informacemi. Právě tento svého druhu
mocenský monopol nahrává korupci ve veřejném sektoru.“ (Trasparency International. Korupce a protikorupční
politika ve veřejné správě. 1. vyd. Praha: OLAF - Evropský úřad pro boj proti podvodům, 2008. ISBN 97880-87123-04-1).

13.1 Významnost korupčních rizik
Celkově se návrhem nezvyšuje pravděpodobnost, že dojde ke korupčnímu jednání. Dle stupnice
uvedené v metodice lze korupční rizika na pětistupňové slovní škále (extrémně nízká) – nízká –
střední – vysoká – (extrémně vysoká) hodnotit jako nízká.

13.2 Eliminace korupčních rizik
Korupční rizika v případě samoregulace/koregulace lze eliminovat na základě výše uvedených
opatření. Zároveň příslušná odborná literatura uvádí, že k případnému negativnímu jednání mají
subjekty především v situaci rigidní regulace, v případě samoregulace se nevyskytuje.
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