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VII.
Rozdílová tabulka k návrhu 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 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, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018,
o změně zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění
předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb
pozdějších předpisů, zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
(směrnice o audiovizuálních mediálních službách)
mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů
s ohledem na měnící se situaci na trhu
(zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve
znění pozdějších předpisů, a 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, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení
Obsah
Celex č.
Ustanovení (čl.,
Obsah
(část, §, odst.,
odst., písm., bod,
písm., apod.)
apod.)
Část první
Platformy pro
sdílení
videonahrávek
§ 2 odst. 1 (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
32018L1808 Článek 1 odst. 1 aa) „službou platformy pro sdílení videonahrávek“ služba ve
písm. a)
a) službou platformy pro sdílení videonahrávek služba
písm. aa)
smyslu článků 56 a 57 Smlouvy o fungování Evropské unie,
informační společnosti podle zákona o některých
jejímž hlavním účelem nebo hlavním účelem její
službách informační společnosti2), jejímž hlavním
neoddělitelné části nebo její zásadní funkcí je poskytování
účelem nebo hlavním účelem její oddělitelné části,
pořadů, videonahrávek vytvářených uživateli nebo obojího, za
anebo jejíž podstatnou funkcí je poskytování pořadů
které nenese redakční odpovědnost poskytovatel platformy
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nebo videonahrávek vytvořených uživateli, za které
pro sdílení videonahrávek, široké veřejnosti za účelem
nenese
poskytovatel
platformy
pro
sdílení
informování, zábavy nebo vzdělávání prostřednictvím sítí
videonahrávek redakční odpovědnost3), široké
elektronických komunikací ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice
veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo
2002/21/ES a jejichž organizaci určuje poskytovatel platformy
vzdělávání prostřednictvím sítí elektronických
pro sdílení videonahrávek, a to i prostřednictvím
komunikací a jejichž organizaci určuje poskytovatel
automatických prostředků nebo algoritmů, zejména na základě
platformy pro sdílení videonahrávek, a to i
zobrazování, označování a určování pořadů;
prostřednictvím automatických prostředků nebo
algoritmů, zejména na základě zobrazování,
označování a určování pořadí,
§ 2 odst. 1
b)
poskytovatelem
platformy
pro
sdílení 32018L1808 Článek 1 odst. 1 da) „poskytovatelem platformy pro sdílení videonahrávek“
písm. b)
videonahrávek osoba, která poskytuje službu
písm. da)
fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje službu
platformy pro sdílení videonahrávek,
platformy pro sdílení videonahrávek;
§ 2 odst. 1
d) pořadem pohyblivá obrazová sekvence se zvukem 32018L1808 Článek 1 odst. 1 b) „pořadem“ pohyblivá obrazová sekvence se zvukem nebo
písm. d)
nebo bez zvuku, která bez ohledu na své trvání
písm. b)
bez něj, která bez ohledu na svou délku představuje
představuje jednotlivou položku audiovizuálního
jednotlivou položku v rámci programové skladby nebo
obsahu organizovaného v rámci platformy pro sdílení
katalogu sestavených poskytovatelem mediálních služeb,
videonahrávek jejím poskytovatelem,
například celovečerní filmy, videoklipy, sportovní události,
situační komedie, dokumentární pořady, pořady pro děti nebo
původní tvorba;
§ 2 odst. 1
e) videonahrávkou vytvořenou uživatelem platformy 32018L1808 Článek 1 odst. 1 ba) „videonahrávkou vytvořenou uživatelem“ pohyblivá
písm. e)
pohyblivá obrazová sekvence se zvukem nebo bez
písm. ba)
obrazová sekvence se zvukem nebo bez něj, která bez ohledu
zvuku, která bez ohledu na své trvání představuje
na svou délku představuje jednotlivou položku vytvořenou
samostatnou
položku
vytvořenou
uživatelem
uživatelem a nahranou tímto nebo jiným uživatelem na
platformy a tímto nebo jiným uživatelem platformy
platformu pro sdílení videonahrávek;
nahranou na platformu pro sdílení videonahrávek,
§ 2 odst. 1 f) mateřskou obchodní korporací obchodní korporace, 32018L1808 Článek 28a odst. 2. Poskytovatel platformy pro sdílení videonahrávek, který
písm. f)
která ovládá jednu nebo více dceřiných obchodních
2, druhý
není usazen na území členského státu podle odstavce 1, se
korporací,
pododstavec
považuje pro účely této směrnice za usazeného na území
písm. a)
určitého členského státu, pokud je na území tohoto členského
státu usazen:
a) jeho mateřský podnik nebo dceřiný podnik nebo
b) jiný podnik skupiny, jíž je daný poskytovatel součástí.
Pro účely tohoto článku se rozumí:
a) „mateřským podnikem“ podnik, který kontroluje jeden či
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§ 2 odst. 1
písm. g)

§ 2 odst. 1
písm. h)

§ 3 odst. 2

§ 3 odst. 3

více dceřiných podniků;
2. Poskytovatel platformy pro sdílení videonahrávek, který
není usazen na území členského státu podle odstavce 1, se
považuje pro účely této směrnice za usazeného na území
určitého členského státu, pokud je na území tohoto členského
státu usazen:
a) jeho mateřský podnik nebo dceřiný podnik nebo
b) jiný podnik skupiny, jíž je daný poskytovatel součástí.
Pro účely tohoto článku se rozumí:
b) „dceřiným podnikem“ podnik kontrolovaný mateřským
podnikem, včetně jakéhokoli dceřiného podniku mateřského
podniku, jenž stojí v čele těchto podniků;
h) skupinou mateřská obchodní korporace, všechny 32018L1808 Článek 28a
2. Poskytovatel platformy pro sdílení videonahrávek, který
její dceřiné obchodní korporace a všechny další
odst. 2, druhý není usazen na území členského státu podle odstavce 1, se
obchodní korporace, které jsou s nimi ekonomicky a
pododstavec
považuje pro účely této směrnice za usazeného na území
organizačně-právně propojeny.
písm. c)
určitého členského státu, pokud je na území tohoto členského
státu usazen:
a) jeho mateřský podnik nebo dceřiný podnik nebo
b) jiný podnik skupiny, jíž je daný poskytovatel součástí.
Pro účely tohoto článku se rozumí:
c) „skupinou“ mateřský podnik, všechny jeho dceřiné podniky
a všechny další podniky, jež na ně mají organizační,
hospodářské a právní vazby.
(2) Poskytovatel služby platformy pro sdílení 32018L1808 Článek 28a
1. Pro účely této směrnice spadá poskytovatel platformy pro
videonahrávek se považuje za usazeného v České
odst. 1
sdílení videonahrávek usazený na území určitého členského
republice, pokud v České republice po neurčitou dobu
státu ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2000/31/ES do
provozuje hospodářskou činnost prostřednictvím stálé
pravomoci tohoto členského státu.
provozovny; poskytuje-li službu platformy pro sdílení
videonahrávek právnická osoba, jsou podmínky
usazení splněny i v případě, že je založena na dobu
určitou.
(3) Nelze-li poskytovatele služby platformy pro 32018L1808 Článek 28a
2. Poskytovatel platformy pro sdílení videonahrávek, který
sdílení videonahrávek považovat za usazeného v
odst. 2
není usazen na území členského státu podle odstavce 1, se
České republice podle odstavce 2, tento zákon se na
považuje pro účely této směrnice za usazeného na území
něj vztahuje, pokud je na území České republiky
určitého členského státu, pokud je na území tohoto členského
g) dceřinou obchodní korporací obchodní korporace 32018L1808 Článek 28a
ovládaná mateřskou obchodní korporací, včetně
odst. 2, druhý
jakékoli dceřiné obchodní korporace, která stojí v čele
pododstavec
těchto obchodních korporací,
písm. b)

3
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usazena
a) jeho mateřská obchodní korporace nebo dceřiná
obchodní korporace nebo
b) jiná obchodní korporace skupiny, jíž je
poskytovatel platformy pro sdílení videonahrávek
součástí.

32000L0031 Bod 19
Preambule

§ 3 odst. 4

(4) Jsou-li mateřská obchodní korporace, dceřiná 32018L1808 Článek 28a
obchodní korporace nebo jiné obchodní korporace
odst. 3
skupiny, jíž je poskytovatel služby platformy pro
sdílení videonahrávek součástí, usazeny v České
republice a současně i v jednom nebo více jiných
členských státech Evropské unie nebo jiných
smluvních
státech
Dohody
o
Evropském

4

státu usazen:
a) jeho mateřský podnik nebo dceřiný podnik nebo
b) jiný podnik skupiny, jíž je daný poskytovatel součástí.
Pro účely tohoto článku se rozumí:
a) „mateřským podnikem“ podnik, který kontroluje jeden či
více dceřiných podniků;
b) „dceřiným podnikem“ podnik kontrolovaný mateřským
podnikem, včetně jakéhokoli dceřiného podniku mateřského
podniku, jenž stojí v čele těchto podniků;
c) „skupinou“ mateřský podnik, všechny jeho dceřiné podniky
a všechny další podniky, jež na ně mají organizační,
hospodářské a právní vazby.
(19) Místo usazení poskytovatele by mělo být určeno v
souladu s judikaturou Soudního dvora, podle níž pojem
usazení zahrnuje účinný výkon hospodářské činnosti
prostřednictvím stálé provozovny po neurčitou dobu. Tento
požadavek je splněn i v případě, že je společnost založena na
dobu určitou. Místem usazení společnosti poskytující služby
prostřednictvím internetových stránek na internetu není místo,
kde se nachází technické zařízení, jehož prostřednictvím
společnost provozuje internetové stránky, ani místo, kde jsou
internetové stránky přístupné, ale místo, kde společnost
vykonává svou hospodářskou činnost. V případech, kdy má
poskytovatel několik míst usazení, je důležité určit, z kterého
místa usazení je daná služba poskytována. V případech, kdy je
obtížné určit z několika míst usazení místo, ze kterého je daná
služba poskytována, je místem usazení místo, kde má
poskytovatel pro danou službu středisko činností.
3. Pro účely uplatňování odstavce 2, pokud jsou mateřský
podnik, dceřiný podnik nebo ostatní podniky skupiny usazeny
v různých členských státech, je poskytovatel platformy pro
sdílení videozáznamů považován za usazeného v tom
členském státě, kde je usazen jeho mateřský podnik, anebo
pokud mateřský podnik není usazen v žádném členském státě,
za usazeného v členském státě, kde je usazen jeho dceřiný
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§ 3 odst. 5

hospodářském prostoru, považuje se poskytovatel
služby platformy pro sdílení videonahrávek za
usazeného v České republice, je-li v ní usazena jeho
mateřská obchodní korporace. Není-li mateřská
obchodní korporace usazena v České republice ani
jiném členském státě Evropské unie nebo jiném
smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském
prostoru, považuje se poskytovatel služby platformy
pro sdílení videonahrávek za usazeného v České
republice, je-li v ní usazena její dceřiná obchodní
korporace. Není-li dceřiná obchodní korporace
usazena v České republice ani jiném členském státě
Evropské unie nebo jiném smluvním státě Dohody o
Evropském hospodářském prostoru, považuje se
poskytovatel
služby
platformy
pro
sdílení
videonahrávek za usazeného v České republice, je-li
v ní usazena jiná obchodní korporace skupiny, jíž je
poskytovatel služby platformy pro sdílení nahrávek
součástí.
(5) Existuje-li více dceřiných obchodních korporací 32018L1808 Článek 28a
skupiny, jíž je poskytovatel služby platformy pro
odst. 4
sdílení videonahrávek součástí, a každá z nich je
usazena v jiném členském státě Evropské unie nebo
jiném smluvním státě Dohody o Evropském
hospodářském prostoru, považuje se poskytovatel
služby platformy pro sdílení videonahrávek za
usazeného v České republice, zahájila-li v ní některá
z těchto dceřiných obchodních korporací poprvé svou
činnost a současně trvale provozuje hospodářskou
činnost v České republice. Existuje-li více jiných
obchodních korporací náležejících do skupiny, jíž je
poskytovatel
služby
platformy
pro
sdílení
videonahrávek součástí, a každá z nich je usazena v
jiném členském státě Evropské unie nebo jiném
smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském

5

podnik, anebo pokud dceřiný podnik není usazen v žádném
členském státě, za usazeného v tom členském státě, kde je
usazen jiný podnik skupiny.

4. Pro účely uplatňování odstavce 3, pokud existuje několik
dceřiných podniků a každý z nich je usazen v jiném členském
státě, je poskytovatel platformy pro sdílení videonahrávek
považován za usazeného v tom členském státě, v němž
některý z dceřiných podniků poprvé zahájil svou činnost, za
předpokladu, že má nadále stabilní a skutečnou vazbu s
hospodářstvím tohoto členského státu. Pokud existuje několik
dalších podniků, které jsou součástí skupiny, a každý z nich je
usazen v jiném členském státě, je poskytovatel platformy pro
sdílení videonahrávek považován za usazeného v tom
členském státě, v němž některý z těchto podniků poprvé
zahájil svou činnost, za předpokladu, že má nadále stabilní a
skutečnou vazbu na hospodářství tohoto členského státu.
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§ 3 odst. 6

§ 6 odst. 1

§ 7 odst. 1

prostoru, považuje se poskytovatel služby platformy
pro sdílení videonahrávek za usazeného v České
republice, zahájila-li v ní některá z těchto obchodních
korporací poprvé svou činnost a současně trvale
provozuje hospodářskou činnost v České republice.
(6) Tento zákon se nevztahuje na služby platforem pro 32010L0013 Článek 2
sdílení videonahrávek, které jsou určeny výlučně pro
odst. 6
poskytování audiovizuálního obsahu ve třetích státech
a které nejsou přímo nebo nepřímo využívány širokou
veřejností v jednom nebo více členských státech
Evropské unie nebo jiných smluvních státech Dohody
o Evropském hospodářském prostoru.
(1) Rada vede a aktualizuje seznam poskytovatelů 32018L1808 Článek 28a
služby platformy usazených nebo považovaných za
odst. 6
usazené na území České republiky, v němž u každého
poskytovatele uvede, které z kritérií podle § 3 odst. 2
až 5 vůči němu zakládá pravomoc České republiky.
Seznam poskytovatelů služby platformy a jeho
aktualizace Rada předává Evropské komisi za účelem
zpřístupnění v centralizované databázi v termínech a
způsoby, které určí Evropská komise.

(1) Poskytovatel služby platformy pro sdílení 32018L1808 Článek 28b
videonahrávek přijme, aniž jsou dotčena ustanovení §
odst. 1
3 až 6 zákona o některých službách informační
společnosti, opatření s cílem chránit
a) nezletilé osoby před pořady, videonahrávkami
vytvořenými uživateli platformy a obchodními
sděleními5), které mohou narušit jejich fyzický,
psychický nebo mravní vývoj; tyto videonahrávky,
pořady a audiovizuální obchodní sdělení, nesmí být
dostupné tak, aby nezletilé osoby měly možnost je za
běžných okolností vidět nebo slyšet; opatření

6

6. Tato směrnice se nevztahuje na audiovizuální mediální
služby, které jsou určeny výlučně pro příjem ve třetích zemích
a které nejsou přijímány přímo ani nepřímo veřejností v
jednom nebo více členských státech prostřednictvím
standardního vybavení u spotřebitele.
6. Členské státy zavedou a pravidelně aktualizují seznam
poskytovatelů platformy pro sdílení videonahrávek usazených
nebo považovaných za usazené na jejich území a uvedou, na
kterých z kritérií uvedených v odstavcích 1 až 4 je jejich
pravomoc založena. Členské státy tento seznam a veškeré jeho
aktualizace předloží Komisi.
Komise zajistí, aby tyto seznamy byly zpřístupněny v
centralizované databázi. V případě nesrovnalostí v
jednotlivých seznamech kontaktuje Komise dotčené členské
státy s cílem nalézt řešení. Komise zajistí, aby k této databázi
měly přístup vnitrostátní regulační orgány nebo subjekty.
Komise informace obsažené v databázi zveřejní.
1. Aniž jsou dotčeny články 12 až 15 směrnice 2000/31/ES,
členské státy zajistí, aby poskytovatelé platforem pro sdílení
videonahrávek spadající do jejich pravomoci přijali vhodná
opatření s cílem chránit:
a) nezletilé osoby před pořady, videonahrávkami vytvořenými
uživateli a audiovizuálními obchodními sděleními, které
mohou narušit jejich tělesný, duševní či mravní vývoj v
souladu s čl. 6a odst. 1;
b) širokou veřejnost před pořady, videonahrávkami
vytvořenými uživateli a audiovizuálními obchodními
sděleními obsahujícími podněcování k násilí či nenávisti
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§ 7 odst. 2

k ochraně nezletilých osob zahrnují zejména nástroje
namířené proti skupině osob nebo členovi skupiny na základě
pro ověřování věku nebo jiná technická opatření,
kteréhokoli z důvodů uvedených v článku 21 Listiny;
b) širokou veřejnost před pořady, videonahrávkami
c) veřejnost před pořady, videonahrávkami vytvořenými
vytvořenými uživateli platformy a obchodními
uživateli
a audiovizuálními
obchodními
sděleními
sděleními obsahujícími podněcování k násilí či
obsahujícími takový obsah, jehož šíření je trestným činem
nenávisti namířené proti skupině osob nebo
podle práva Unie, zejména veřejné podněcování ke spáchání
jednotlivci z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti,
teroristického trestného činu podle článku 5 směrnice (EU)
etnického nebo sociálního původu, genetických rysů,
2017/541, trestné činy týkající se dětské pornografie podle čl.
státního občanství, jazyka, náboženského vyznání
5 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady
nebo přesvědčení, politických nebo jiných názorů,
2011/93/EU (*) a trestné činy související s rasismem a
příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození,
xenofobií podle článku 1 rámcového rozhodnutí
rodu, zdravotního postižení, věku nebo sexuální
2008/913/SVV.
orientace a
c) širokou veřejnost před pořady, videonahrávkami
vytvořenými uživateli platformy a obchodními
sděleními s obsahem, jehož šíření je podle práva
Evropské unie trestným činem, zejména veřejné
podněcování ke spáchání teroristického trestného
činu6), trestné činy týkající se dětské pornografie7) a
trestné činy související s rasismem a xenofobií podle
rámcového rozhodnutí Rady 2008/913/SVV8).
(2) Obchodní sdělení, která poskytovatel služby 32018L1808 Článek 28b
Článek 28b
platformy pro sdílení videonahrávek sám uvádí na trh,
odst. 2, první dva 2. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platforem pro
prodává nebo sjednává
pododstavce
sdílení videonahrávek spadající do jejich pravomoci splnili
a) musí být snadno rozpoznatelná; skrytá
požadavky stanovené v čl. 9 odst. 1, pokud jde o
obchodní sdělení se zakazují,
audiovizuální obchodní sdělení, se kterými tito poskytovatelé
b) nesmí používat podprahové techniky,
platforem pro sdílení videonahrávek obchodují, které
c) nesmí narušovat lidskou důstojnost,
prodávají a které sjednávají.
d) nesmí obsahovat nebo podporovat
Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platforem pro sdílení
diskriminaci na základě pohlaví, rasy
videonahrávek spadající do jejich pravomoci přijali vhodná
nebo
etnického
původu,
státní
opatření pro splnění požadavků uvedených v čl. 9 odst. 1 s
příslušnosti, náboženského vyznání nebo
ohledem na audiovizuální obchodní sdělení, se kterými
přesvědčení, zdravotního postižení, věku
neobchodují, které neprodávají nebo které nesjednávají
nebo sexuální orientace a
uvedení poskytovatelé platforem pro sdílení videonahrávek,
e) nesmí podporovat chování ohrožující
při zohlednění omezené kontroly, kterou nad uvedenými
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zdraví
nebo
bezpečnost,
anebo
podporovat chování hrubě ohrožující
ochranu životního prostředí.

§ 7 odst. 3

audiovizuálními obchodními sděleními dané platformy pro
sdílení videonahrávek vykonávají.

Článek 9
Článek 9
odst. 1 písm. a) odst. 1 písm. a) až c)
až c)
1. Členské státy zajistí, aby audiovizuální obchodní sdělení
poskytovaná poskytovateli mediálních služeb, kteří spadají do
jejich pravomoci, splňovala tyto požadavky:
a) audiovizuální obchodní sdělení musí být snadno
rozpoznatelná; skrytá audiovizuální obchodní sdělení se
zakazují;
b) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí používat
podprahové techniky;
c) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí:
i) narušovat lidskou důstojnost;
ii) obsahovat nebo podporovat diskriminaci na základě
pohlaví, rasy nebo etnického původu, státní příslušnosti,
náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního
postižení, věku nebo sexuální orientace;
iii) podporovat chování ohrožující zdraví nebo bezpečnost;
iv) podporovat chování hrubě ohrožující ochranu životního
prostředí;
(3) Poskytovatel služby platformy pro sdílení 32018L1808 Článek 28b
Článek 28b odst. 2
videonahrávek na platformu neumístí žádnou formu
odst. 2, první dva 2. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platforem pro
obchodních sdělení, která sám uvádí na trh, prodává
pododstavce
sdílení videonahrávek spadající do jejich pravomoci splnili
nebo sjednává, týkají-li se cigaret a dalších
požadavky stanovené v čl. 9 odst. 1, pokud jde o
tabákových výrobků nebo elektronických cigaret a
audiovizuální obchodní sdělení, se kterými tito poskytovatelé
náhradních náplní do nich.
platforem pro sdílení videonahrávek obchodují, které
prodávají a které sjednávají.
Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platforem pro sdílení
videonahrávek spadající do jejich pravomoci přijali vhodná
opatření pro splnění požadavků uvedených v čl. 9 odst. 1 s
ohledem na audiovizuální obchodní sdělení, se kterými
neobchodují, které neprodávají nebo které nesjednávají
uvedení poskytovatelé platforem pro sdílení videonahrávek,
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při zohlednění omezené kontroly, kterou nad uvedenými
audiovizuálními obchodními sděleními dané platformy pro
sdílení videonahrávek vykonávají.

§ 7 odst. 4

Článek 9 odst. 1 Článek 9 odst. 1 písm. d)
písm. d)
1. Členské státy zajistí, aby audiovizuální obchodní sdělení
poskytovaná poskytovateli mediálních služeb, kteří spadají do
jejich pravomoci, splňovala tyto požadavky:
d) všechny formy audiovizuálních obchodních sdělení
týkajících se cigaret a dalších tabákových výrobků, jakož i
elektronických cigaret a náhradních náplní, se zakazují;
(4) Obchodní sdělení, která poskytovatel služby 32018L1808 Článek 28b
Článek 28b odst. 2
platformy pro sdílení videonahrávek sám uvádí na trh,
odst. 2, první dva 2. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platforem pro
prodává nebo sjednává, týkající se alkoholických
pododstavce
sdílení videonahrávek spadající do jejich pravomoci splnili
nápojů, nesmí být speciálně zaměřena na nezletilé
požadavky stanovené v čl. 9 odst. 1, pokud jde o
osoby a nesmí podporovat nestřídmé požívání těchto
audiovizuální obchodní sdělení, se kterými tito poskytovatelé
nápojů.
platforem pro sdílení videonahrávek obchodují, která
prodávají a která sjednávají.
Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platforem pro sdílení
videonahrávek spadající do jejich pravomoci přijali vhodná
opatření pro splnění požadavků uvedených v čl. 9 odst. 1 s
ohledem na audiovizuální obchodní sdělení, se kterými
neobchodují, které neprodávají nebo které nesjednávají
uvedení poskytovatelé platforem pro sdílení videonahrávek,
při zohlednění omezené kontroly, kterou nad uvedenými
audiovizuálními obchodními sděleními dané platformy pro
sdílení videonahrávek vykonávají.
Článek 9 odst. 1 Článek 9 odst. 1 písm. e)
písm. e)
1. Členské státy zajistí, aby audiovizuální obchodní sdělení
poskytovaná poskytovateli mediálních služeb, kteří spadají do
jejich pravomoci, splňovala tyto požadavky:
e) audiovizuální obchodní sdělení týkající se alkoholických
nápojů nesmějí být výslovně zaměřena na nezletilé osoby a
nesmějí podporovat nestřídmé požívání těchto nápojů;
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§ 7 odst. 5

§ 7 odst. 6

(5) Poskytovatel služby platformy pro sdílení 32018L1808 Článek 28b
Článek 28b odst. 2
videonahrávek neumístí na platformu žádnou formu
odst. 2, první dva 2. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platforem pro
obchodních sdělení, která sám uvádí na trh, prodává
pododstavce
sdílení videonahrávek spadající do jejich pravomoci splnili
nebo sjednává, týká-li se obchodní sdělení léčivých
požadavky stanovené v čl. 9 odst. 1, pokud jde o
přípravků a léčebných postupů, které jsou v České
audiovizuální obchodní sdělení, se kterými tito poskytovatelé
republice dostupné pouze na lékařský předpis.
platforem pro sdílení videonahrávek obchodují, která
prodávají a která sjednávají.
Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platforem pro sdílení
videonahrávek spadající do jejich pravomoci přijali vhodná
opatření pro splnění požadavků uvedených v čl. 9 odst. 1 s
ohledem na audiovizuální obchodní sdělení, se kterými
neobchodují, které neprodávají nebo které nesjednávají
uvedení poskytovatelé platforem pro sdílení videonahrávek,
při zohlednění omezené kontroly, kterou nad uvedenými
audiovizuálními obchodními sděleními dané platformy pro
sdílení videonahrávek vykonávají.
Článek 9 odst. 1 Článek 9 odst. 1 písm. f)
písm. f)
1. Členské státy zajistí, aby audiovizuální obchodní sdělení
poskytovaná poskytovateli mediálních služeb, kteří spadají do
jejich pravomoci, splňovala tyto požadavky:
f) audiovizuální obchodní sdělení týkající se léčivých
přípravků a léčebných postupů, které jsou v členském státě, do
jehož pravomoci spadá poskytovatel mediálních služeb,
dostupné pouze na lékařský předpis, se zakazují;
(6) Obchodní sdělení, která poskytovatel služby 32018L1808 Článek 28b
Článek 28b odst. 2
platformy pro sdílení videonahrávek sám uvádí na trh,
odst. 2, první dva 2. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platforem pro
prodává nebo sjednává, nesmí fyzicky, psychicky
pododstavce
sdílení videonahrávek spadající do jejich pravomoci splnili
nebo mravně ohrožovat nezletilé osoby tím, že
požadavky stanovené v čl. 9 odst. 1, pokud jde o
a) přímo nabádají nezletilé osoby ke koupi nebo
audiovizuální obchodní sdělení, se kterými tito poskytovatelé
nájmu produktu nebo služby a využívají k tomu jejich
platforem pro sdílení videonahrávek obchodují, která
nezkušenosti nebo důvěřivosti,
prodávají a která sjednávají.
b) přímo nabádají nezletilé osoby, aby přesvědčovali
Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platforem pro sdílení
své rodiče nebo třetí osoby ke koupi propagovaného
videonahrávek spadající do jejich pravomoci přijali vhodná
zboží nebo služby,
opatření pro splnění požadavků uvedených v čl. 9 odst. 1 s
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c) využívají zvláštní důvěru, kterou mají nezletilé
osoby k rodičům, svým učitelům nebo jiným osobám,
nebo
d) bezdůvodně zobrazují nezletilé osoby v
nebezpečných situacích.

§ 7 odst. 7

§ 7 odst. 8

ohledem na audiovizuální obchodní sdělení, se kterými
neobchodují, které neprodávají nebo které nesjednávají
uvedení poskytovatelé platforem pro sdílení videonahrávek,
při zohlednění omezené kontroly, kterou nad uvedenými
audiovizuálními obchodními sděleními dané platformy pro
sdílení videonahrávek vykonávají.

Článek 9 odst. 1 Článek 9 odst. 1 písm. g)
písm. g)
1. Členské státy zajistí, aby audiovizuální obchodní sdělení
poskytovaná poskytovateli mediálních služeb, kteří spadají do
jejich pravomoci, splňovala tyto požadavky:
g) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí tělesně, psychicky
nebo mravně ohrožovat nezletilé osoby; nesmějí proto přímo
nabádat nezletilé osoby ke koupi nebo pronájmu produktu
nebo služby a využívat k tomu jejich nezkušenosti nebo
důvěřivosti, přímo nabádat nezletilé osoby, aby přesvědčovaly
své rodiče nebo třetí osoby ke koupi propagovaného zboží
nebo služby, využívat zvláštní důvěru, kterou mají nezletilé
osoby k rodičům, svým učitelům nebo jiným osobám, ani
bezdůvodně zobrazovat nezletilé osoby v nebezpečných
situacích.
(7) Poskytovatel služby platformy pro sdílení 32018L1808 Článek 28b
Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platforem pro sdílení
videonahrávek přijme opatření k uplatnění ochrany
odst. 2, druhý
videonahrávek spadající do jejich pravomoci přijali vhodná
podle odstavců 2 až 6 rovněž pro obchodní sdělení,
pododstavec
opatření pro splnění požadavků uvedených v čl. 9 odst. 1 s
která sám neuvádí na trh, neprodává ani nesjednává, a
ohledem na audiovizuální obchodní sdělení, se kterými
to při zohlednění omezené kontroly, kterou nad
neobchodují, které neprodávají nebo které nesjednávají
uvedenými obchodními sděleními může platforma pro
uvedení poskytovatelé platforem pro sdílení videonahrávek,
sdílení videonahrávek vykonávat.
při zohlednění omezené kontroly, kterou nad uvedenými
audiovizuálními obchodními sděleními dané platformy pro
sdílení videonahrávek vykonávají.
(8) Oznámí-li uživatel platformy, který na platformu 32018L1808 Článek 28b
Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platforem pro sdílení
pro sdílení videonahrávek nahraje svou nebo jiným
odst. 2, třetí
videonahrávek jasně informovali uživatele, pokud pořady a
uživatelem platformy vytvořenou videonahrávku, že
pododstavec
videonahrávky vytvořené uživateli obsahují audiovizuální
tato videonahrávka obsahuje obchodní sdělení,
obchodní sdělení, jsou-li tato sdělení oznámena podle odst. 3
poskytovatel
služby
platformy
pro
sdílení
třetího pododstavce písm. c), nebo se o této skutečnosti
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§ 8 odst. 1

§ 8 odst. 2

§ 8 odst. 3

videonahrávek o tom neprodleně informuje ostatní
poskytovatel dozví.
uživatele platformy. Dozví-li se poskytovatel služby
platformy pro sdílení videonahrávek jiným způsobem,
že konkrétní pořady nebo videonahrávky vytvořené
uživateli platformy obsahují obchodní sdělení,
postupuje obdobně podle věty první.
(1) Poskytovatel služby platformy pro sdílení 32018L1808 Článek 28b
3. Pro účely odstavců 1 a 2 se stanoví vhodná opatření s
videonahrávek přijme opatření k ochraně podle § 7 s
odst. 3, první
ohledem na povahu příslušného obsahu, na újmu, kterou může
ohledem na povahu příslušného obsahu a újmu, kterou
pododstavec
způsobit, na charakteristiku kategorie osob, které mají být
může způsobit, na charakteristiky kategorií osob,
chráněny, a rovněž na práva a legitimní zájmy, o něž se jedná,
které mají být chráněny, a rovněž s ohledem na práva
včetně zájmů poskytovatelů platforem pro sdílení
a legitimní zájmy, o něž se jedná, včetně zájmů svých,
videonahrávek a uživatelů, kteří daný obsah vytvořili nebo
zájmů uživatelů platformy, kteří daný obsah vytvářejí
nahráli, stejně jako veřejného zájmu.
nebo nahrávají, a veřejného zájmu.
(2) Opatření k ochraně podle odstavce 1 musejí být 32018L1808 Článek 28b
Členské státy zajistí, aby uvedená opatření uplatňovali všichni
proveditelná a přiměřená rozsahu a povaze
odst. 3, druhý poskytovatelé platforem pro sdílení videonahrávek v jejich
poskytované
služby
platformy
pro
sdílení
pododstavec
pravomoci. Tato opatření musí být proveditelná a přiměřená, s
videonahrávek, aniž by vedla k filtrování nahrávaného
přihlédnutím k velikosti služby platformy pro sdílení
obsahu nebo předběžným kontrolním opatřením, která
videonahrávek a povahu služby, která je poskytována. Tato
nejsou v souladu s tímto zákonem nebo jinými
opatření nesmějí vést k žádným předběžným kontrolním
právními předpisy. Nejzávadnější obsah, který může
opatřením ani k filtrování nahrávaného obsahu, jež není v
narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj
souladu s článkem 15 směrnice 2000/31/ES. Pro účely
nezletilých osob, jako jsou pornografie nebo hrubé
ochrany nezletilých osob, stanovené v odst. 1 písm. a) tohoto
samoúčelné násilí, musí podléhat nejpřísnějším
článku, musí nejškodlivější obsah podléhat nejpřísnějším
opatřením ke kontrole přístupu uživatelů platformy.
opatřením ke kontrole přístupu.
(3) Opatření k ochraně podle odstavce 1 tam, kde je to 32018L1808 Článek 28b
Tato opatření musí zahrnovat, je-li to vhodné:
vhodné, zahrnují
odst. 3 písm. a) a) začlenění požadavků uvedených v odstavci 1 do podmínek
a) začlenění a uplatňování požadavků stanovených v §
až j) a
služeb platformy pro sdílení videonahrávek a jejich
7 odst. 1 do podmínek poskytování služeb platformy
Článek 28b odst. uplatňování;
pro sdílení videonahrávek,
7
b) začlenění požadavků stanovených v čl. 9 odst. 1 pro
b) začlenění a uplatňování požadavků stanovených v §
audiovizuální obchodní sdělení, která nejsou uváděna na trh,
7 odst. 7 do podmínek poskytování služby platformy
prodávána nebo zařizována poskytovateli platformy pro
pro sdílení videonahrávek,
sdílení videonahrávek, do podmínek služby platformy pro
c) funkci pro uživatele, kteří na platformu nahrávají
sdílení videonahrávek a jejich uplatňování; c) existenci funkce
videonahrávky vytvořené uživateli platformy, určenou
pro uživatele, kteří nahrají videa vytvořená uživateli, oznámit,
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k oznámení, zda tyto videonahrávky obsahují
audiovizuální obchodní sdělení, pokud o tom tito
uživatelé platformy vědí nebo od nich lze rozumně
očekávat, že o tom vědí,
d) zavedení a provozování transparentních a
uživatelsky vstřícných mechanismů umožňujících
uživatelům platformy oznámit nebo označit
poskytovateli platformy pro sdílení videonahrávek
obsah podle § 7 odst. 1, který je poskytován na jeho
platformě,
e) zavedení a provozování systémů, jejichž
prostřednictvím poskytovatel služby platformy pro
sdílení videonahrávek informuje uživatele platformy o
vyřízení jejich oznámení nebo označení obsahu podle
písmene d) bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 60 dnů ode dne oznámení nebo označení obsahu,
f) zavedení a provozování systémů ověřování věku
pro uživatele platformy u obsahu, který může narušit
fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých
osob,
g) zavedení a provozování snadno použitelných
systémů umožňujících uživatelům platformy hodnotit
obsah podle § 7 odst. 1,
h) zajištění systémů rodičovské kontroly, jež jsou pod
kontrolou koncových příjemců služby, v souvislosti s
obsahem, který může narušit fyzický, psychický nebo
mravní vývoj nezletilých osob,
i) zavedení a provozování transparentních, snadno
použitelných a účinných postupů vyřizování a řešení
stížností uživatelů platformy uplatněných vůči
poskytovateli služby platformy pro sdílení
videonahrávek v souvislosti s prováděním opatření
k ochraně podle písmen d) až h), včetně informace pro
uživatele platformy o možnosti řešit spornou věc
mimosoudně jako spotřebitelský spor před Českou

zda tyto videonahrávky obsahují audiovizuální obchodní
sdělení, pokud o tom vědí nebo od nich lze rozumně očekávat,
že o tom vědí; d) zřízení a provozování transparentních a
uživatelsky vstřícných mechanismů umožňujících uživatelům
platforem pro sdílení videonahrávek nahlásit nebo označit
dotyčnému poskytovateli platformy pro sdílení videonahrávek
obsah uvedený v odstavci 1, který je poskytován na jeho
platformě;
e) zřízení a provozování systémů, jejichž prostřednictvím
poskytovatelé platforem pro sdílení videonahrávek vysvětlují
uživatelům těchto platforem, jaký účinek má oznamování a
označování uvedené v písmenu d);
f) zřízení a provozování systémů ověřování věku pro uživatele
platforem pro sdílení videonahrávek u obsahu, který může
narušit tělesný, duševní nebo mravní vývoj nezletilých osob;
g) zřízení a provozování snadno použitelných systémů
umožňujících uživatelům platforem pro sdílení videonahrávek
hodnotit obsah uvedený v odstavci 1;
h) zajištění systémů rodičovské kontroly, jež jsou pod
kontrolou koncových uživatelů, v souvislosti s obsahem, který
může narušit tělesný, duševní nebo mravní vývoj nezletilých
osob;
i) zřízení a provozování transparentních, snadno použitelných
a účinných postupů vyřizování a řešení stížností uživatelů
podaných poskytovateli platforem pro sdílení videonahrávek v
souvislosti s prováděním opatření uvedených v písmenech d)
až h);
j) zajištění účinných opatření a nástrojů v oblasti mediální
gramotnosti a zvyšování povědomí uživatelů o těchto
opatřeních a nástrojích.
Článek 28b odst. 7
7. Členské státy zajistí, aby byly k dispozici mimosoudní
mechanismy řešení sporů mezi uživateli a poskytovateli
platforem pro sdílení videonahrávek ohledně uplatňování
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§ 8 odst. 4

§ 8 odst. 5

§9

§ 13

obchodní inspekcí podle zákona o ochraně
spotřebitele9), a
j) zajištění účinných opatření a nástrojů v oblasti
mediální gramotnosti a zvyšování povědomí uživatelů
platformy o těchto opatřeních a nástrojích.
(4) Osoba, která hodlá poskytovat službu platformy
pro sdílení videonahrávek, připojí opatření k ochraně
přijatá podle odstavců 1 až 3 k oznámení
doručovanému Radě podle § 6 odst. 2. Změny
opatření k ochraně přijatých podle odstavců 1 až 3 se
Radě předkládají alespoň 15 dnů přede dnem, kdy
mají nabýt platnosti. Rada posoudí vhodnost těchto
opatření, popřípadě jejich změn, a v případě potřeby
sdělí poskytovateli služby platformy pro sdílení
videonahrávek svá doporučení. Zjistí-li Rada, že
opatření k ochraně mají vážné nedostatky, postupuje
podle § 10.
(5) Práva uživatele platformy a poskytovatele služby
platformy pro sdílení videonahrávek řešit vzájemné
spory o rozsah opatření k ochraně přijatých
poskytovatelem služby platformy pro sdílení
videonahrávek podáním žaloby podle jiného právního
předpisu10), zůstávají ustanovením odstavce 3 písm. i)
nedotčena.
Osobní údaje nezletilých shromážděné nebo jinak
získané poskytovatelem platformy pro sdílení
videonahrávek podle § 8 odst. 3 písm. f) a h) nesmí
být zpracovávány pro obchodní účely, jako je přímý
marketing, profilování a reklama cílená na základě
chování.
Nestanoví-li tento zákon jinak, zůstávají nedotčena
práva a povinnosti poskytovatele služby platformy pro
sdílení videonahrávek podle zákona o některých
službách informační společnosti. V případě rozporu
mezi tímto zákonem a zákonem o některých službách

odstavců 1 a 3. Tyto mechanismy umožní, aby spory byly
řešeny nestranně, a nezbavují uživatele právní ochrany
zajišťované vnitrostátním právem.
32018L1808 Článek 28b
odst. 5

5. Členské státy zavedou mechanismy potřebné k posouzení
vhodnosti opatření uvedených v odstavci 3, která přijali
poskytovatelé platforem pro sdílení videonahrávek. Členské
státy svěří posouzení těchto opatření vnitrostátním regulačním
orgánům nebo subjektům.

32018L1808 Článek 28b
odst. 8

8. Členské státy zajistí, aby uživatelé mohli uplatnit svá práva
u soudu vůči poskytovatelům platforem pro sdílení
videonahrávek podle odstavců 1 a 3.

32018L1808 Článek 28b
Osobní údaje nezletilých osob shromážděné či jinak získané
odst. 3, poslední poskytovateli platforem pro sdílení videonahrávek podle
pododstavec
třetího pododstavce písm. f) a h) nesmějí být zpracovávány
pro obchodní účely, jako je přímý marketing, profilování a
reklamy zaměřené na základě chování.
32018L1808 Článek 4
odst. 7
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7. Nestanoví-li tato směrnice jinak, použije se směrnice
2000/31/ES. V případě rozporu mezi směrnicí 2000/31/ES a
touto směrnicí má přednost tato směrnice, nestanoví-li sama
jinak.
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informační společnosti, má přednost tento zákon,
nestanoví-li sám jinak.
Část druhá
Změna zákona
č. 231/2001 Sb.
§ 2 odst. 1
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
32018L1808
písm. l)
l) pořadem v rozhlasovém vysílání část vysílání, která
svým obsahem, formou a funkcí tvoří uzavřený celek
vysílání nebo tok programových prvků a představuje
jednotlivou položku rozhlasového programu; pořadem
v televizním vysílání se rozumí pohyblivá obrazová
sekvence se zvukem nebo bez zvuku, která bez ohledu
na své trvání svým obsahem, formou a funkcí tvoří
uzavřený celek vysílání a představuje jednotlivou
položku televizního programu,
§ 2 odst. 1
s) sponzorováním jakýkoliv příspěvek od osoby, která 32018L1808
písm. s)
neprovozuje rozhlasové nebo televizní vysílání,
neposkytuje
službu
platformy
pro
sdílení
videonahrávek22), nebo audiovizuální mediální služby
na vyžádání1e), ani nevyrábí audiovizuální díla,
poskytnutý k přímému nebo nepřímému financování
rozhlasového nebo televizního programu nebo pořadu
s cílem propagovat své jméno nebo název, ochrannou
známku, výrobky, služby, činnosti nebo obraz na
veřejnosti,
§ 2 odst. 2
(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
32018L1808
písm. a)
a) obchodním sdělením reklama a sponzorování a
v případě televizního vysílání rovněž teleshopping,
umístění produktu nebo jiná obrazová sekvence se
zvukem nebo bez zvuku, která je určena k přímé nebo
nepřímé propagaci zboží nebo služeb osoby
vykonávající hospodářskou činnost, popřípadě jejího
obrazu na veřejnosti, a která doprovází pořad nebo je
do pořadu zahrnuta za úplatu nebo obdobnou
protihodnotu nebo za účelem vlastní propagace,
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Článek 1
odst. 1
písm. b)

b) „pořadem“ pohyblivá obrazová sekvence se zvukem nebo
bez něj, která bez ohledu na svou délku představuje
jednotlivou položku v rámci programové skladby nebo
katalogu sestavených poskytovatelem mediálních služeb,
například celovečerní filmy, videoklipy, sportovní události,
situační komedie, dokumentární pořady, pořady pro děti nebo
původní tvorba;

Článek 1
odst. 1
písm. k)

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

Článek 1
odst. 1
písm. h)

h) „audiovizuálním obchodním sdělením“ obrazová sekvence
se zvukem nebo bez něj, která je určena k přímé či nepřímé
propagaci zboží, služeb či obrazu na veřejnosti fyzické či
právnické osoby vykonávající hospodářskou činnost; tato
obrazová sekvence doprovází pořad nebo videonahrávku
vytvořenou uživatelem nebo je do nich zahrnuta za úplatu
nebo obdobnou protihodnotu nebo pro účely vlastní
propagace. Audiovizuální obchodní sdělení mají mimo jiné
podobu televizní reklamy, sponzorství, teleshoppingu a
umístění produktu;
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§ 2 odst. 2
písm. d)

§ 2 odst. 2
písm. f)
§ 3 odst. 3

d) redakčním rozhodnutím rozhodnutí, které je 32018L1808
pravidelně přijímáno za účelem výkonu redakční
odpovědnosti a spojeno s každodenním provozováním
rozhlasového a televizního vysílání nebo s
poskytováním audiovizuální mediální služby na
vyžádání,
f) spotřebitelským publicistickým pořadem pořad, 32018L1808
který poskytuje divákům poradenství o nákupu zboží
nebo služeb, nebo poskytuje jeho recenze,

Článek 1
odst. 1
písm. bb)

(3) Právnická nebo fyzická osoba se považuje za 32018L1808
usazenou v České republice,
a) má-li sídlo nebo místo podnikání4a) v České
republice a redakční rozhodnutí přijímá v České
republice, nebo
b) má-li sídlo nebo místo podnikání v České
republice, avšak redakční rozhodnutí přijímá v jiném
členském státě Evropské unie, jestliže
1. podstatná část jejích zaměstnanců zajišťujících
televizní vysílání související s výběrem a vysíláním
pořadů (dále jen „související s pořady“) působí v
České republice,
2. podstatná část jejích zaměstnanců zajišťujících
televizní vysílání související s pořady působí jak v
České republice, tak v uvedeném jiném členském
státě Evropské unie, nebo
3. podstatná část jejích zaměstnanců zajišťujících
televizní vysílání související s pořady nepůsobí v
České republice ani v uvedeném jiném členském státě
Evropské unie za podmínky, že televizní vysílání
poprvé zahájila v České republice podle českého
právního řádu a udržuje trvalé a efektivní zapojení do
hospodářského života v České republice, nebo
c) má-li sídlo nebo místo podnikání v České
republice, avšak rozhodnutí o televizním vysílání
související s pořady přijímá ve státě, který není

Preambule, bod Místo usazení poskytovatele by mělo být určeno v souladu
19 směrnice
s judikaturou Soudního dvora, podle níž pojem usazení
2000/31/ES
zahrnuje účinný výkon hospodářské činnosti prostřednictvím
stálé provozovny po neurčitou dobu. Tento požadavek je
splněn i v případě, že je společnost založena na dobu určitou.
Místem
usazení
společnosti
poskytující
služby
prostřednictvím internetových stránek na internetu není místo,
kde se nachází technické zařízení, jehož prostřednictvím
společnost provozuje internetové stránky, ani místo, kde jsou
internetové stránky přístupné, ale místo, kde společnost
vykonává svou hospodářskou činnost. V případech, kdy má
poskytovatel několik míst usazení, je důležité určit, z kterého
místa usazení je daná služba poskytována. V případech, kdy je
obtížné určit z několika míst usazení místo, ze kterého je daná
služba poskytována, je místem usazení místo, kde má
poskytovatel pro danou službu středisko činností.

16

bb) „redakčním rozhodnutím“ rozhodnutí, které je pravidelně
přijímáno za účelem výkonu redakční odpovědnosti a spojeno
s každodenním provozem audiovizuální mediální služby;

32018L1808
Spotřebitelské publicistické pořady jsou pořady, které
Preambule, bod poskytují divákům poradenství nebo obsahují recenze týkající
34
se nákupu produktů a služeb.

Článek 2
odst. 3
písm. b)

b) má-li poskytovatel mediálních služeb skutečné sídlo v
jednom členském státě, avšak redakční rozhodnutí o
audiovizuální mediální službě jsou přijímána v jiném
členském státě, poskytovatel mediálních služeb se považuje za
usazeného v tom členském státě, v němž působí podstatná část
pracovníků zajišťujících činnost poskytování audiovizuální
mediální služby související s pořadem. Působí-li podstatná
část
pracovníků
zajišťujících
činnost
poskytování
audiovizuální mediální služby související s pořadem v obou
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členským státem Evropské unie nebo naopak, za
podmínky, že podstatná část jejích zaměstnanců
zajišťujících televizní vysílání související s pořady
působí v České republice.

§ 4 odst. 2

(2) Rada je ústředním správním úřadem pro oblasti 32018L1808
rozhlasového a televizního vysílání, převzatého
vysílání, audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání a služeb platforem pro sdílení
videonahrávek v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
jinými právními předpisy24), přímo použitelnými
předpisy Evropské unie a mezinárodními smlouvami,
které jsou součástí českého právního řádu. Své
pravomoci Rada vykonává nestranně a transparentně
v souladu s cíli tohoto zákona a jiných právních
předpisů, jimiž jsou zejména pluralita médií, kulturní
a jazyková rozmanitost, ochrana spotřebitele,
přístupnost vysílání pro osoby se zdravotním
postižením, zákaz diskriminace, řádné fungování
vnitřního trhu a podpora spravedlivé hospodářské
soutěže.
§ 4 odst. 3 a 4 (3) Při výkonu své pravomoci postupuje Rada 32018L1808
nezávisle. Řídí se pouze právními předpisy,
mezinárodními smlouvami, které jsou součástí
právního řádu České republiky, a přímo použitelnými
předpisy Evropské unie a při plnění úkolů nevyžaduje
ani nepřijímá pokyny od jakéhokoli orgánu veřejné
moci ani od žádné fyzické nebo právnické osoby.
(4) Do činnosti Rady lze zasahovat pouze na základě
zákona.
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Článek 30
odst. 2

Článek 30
odst. 2 a 3

těchto členských státech, považuje se poskytovatel mediálních
služeb za usazeného v členském státě, v němž má skutečné
sídlo. Nepůsobí-li podstatná část pracovníků zajišťujících
činnost poskytování audiovizuální mediální služby související
s pořadem v žádném z těchto členských států, považuje se
poskytovatel mediálních služeb za usazeného v členském
státě, ve kterém jako v prvním zahájil činnost v souladu s
právem tohoto členského státu, za podmínky, že s tímto
členským státem udržuje stálé a skutečné hospodářské
spojení;
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.

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. 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
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§ 5 odst. 1
písm. d)

§ 5 odst. 1
písm. x) a y)

Rada
32018L1808 Článek 2
d) vede a aktualizuje seznam provozovatelů
odst. 5b
rozhlasového vysílání a provozovatelů převzatého
rozhlasového vysílání, a samostatně vede a aktualizuje
seznam provozovatelů televizního vysílání a
provozovatelů převzatého televizního vysílání
usazených nebo považovaných za usazené v České
republice (dále jen „seznam provozovatelů televizního
vysílání“), v němž u každého provozovatele uvede,
které z kritérií podle § 3 odst. 2 až 4 vůči němu
zakládá pravomoc České republiky; seznam
provozovatelů televizního vysílání a jeho aktualizace
předává Evropské komisi za účelem zpřístupnění
v centralizované databázi v termínech a způsoby,
které určí Evropská komise,
Rada
32018L1808 Článek 4a
x) napomáhá rozvoji samoregulace v oblasti své
působnosti a spolupracuje s právnickými osobami
založenými v souladu s právním řádem České
republiky, jejichž předmět činnosti zahrnuje
samoregulaci, na které se aktivně podílejí
provozovatelé vysílání, provozovatelé převzatého
vysílání, poskytovatelé služeb platforem pro sdílení
videonahrávek nebo poskytovatelé audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání (dále jen
„samoregulační orgán“), je-li součinnost Rady se
samoregulačním orgánem písemně vyžádána, a to
zejména při vytváření účinných samoregulačních
systémů, a dále při zavádění opatření na podporu
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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.
5b. Členské státy zavedou a pravidelně aktualizují seznam
poskytovatelů mediálních služeb, kteří spadají do jejich
pravomoci, a uvedou, na kterých z kritérií podle odstavců 2 až
5 je jejich pravomoc založena. Členské státy tento seznam a
veškeré jeho aktualizace předloží Komisi.

Článek 4a
1. Členské státy podporují využívání koregulace a napomáhají
rozvoji samoregulace prostřednictvím kodexů chování
přijatých na vnitrostátní úrovni v oblastech koordinovaných
touto směrnicí v rozsahu, v jakém to dovolují jejich právní
řády. Tyto kodexy musí: a) být takové, že je přijímají hlavní
zúčastněné subjekty v dotčených členských státech; 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.
2. Členské státy a Komise mohou podpořit samoregulaci
prostřednictvím kodexů chování Unie vypracovaných
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mediální gramotnosti; seznam těchto samoregulačních
orgánů (dále jen „seznam samoregulačních orgánů“)
zveřejňuje na svých internetových stránkách,
y) zaujímá na žádost samoregulačních orgánů
stanoviska a předkládá doporučení k jejich vnitřním
předpisům, pokud stanovují povinnosti provozovatelů
televizního vysílání, provozovatelů převzatého
televizního vysílání, poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání nebo poskytovatelů
služeb platforem pro sdílení videonahrávek, zejména
v oblasti ochrany nezletilých osob před pořady, které
mohou narušit jejich fyzický, psychický nebo mravní
vývoj, a to prostřednictvím členy samoregulačního
orgánu ustaveného systému deskriptorů popisujících
potenciálně závadnou povahu obsahu (dále jen „etický
kodex“), a

§ 5 odst. 2
písm. a)

§ 5 odst. 2
písm. b)

(2) Dále Rada

32018L1808 Článek 33a
odst. 1 až 3

a) podporuje rozvoj mediální gramotnosti a o
opatřeních přijatých v této oblasti předkládá Evropské
komisi každé 3 roky zprávu, jejíž rozsah je určen
pokyny Evropské komise, tak, aby ji měla k dispozici
do 3 let ode dne, kdy od Rady obdržela předchozí
obdobnou zprávu,
(2) Dále Rada
32018L1808 Článek 7
odst. 4
b) plní funkci veřejně přístupného on-line kontaktního
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poskytovateli mediálních služeb, poskytovateli platforem pro
sdílení videonahrávek nebo organizacemi, které je zastupují, v
případě potřeby ve spolupráci s dalšími odvětvími, například s
výrobními, obchodními, profesními a spotřebitelskými
sdruženími nebo organizacemi. Uvedené kodexy musí být
takové, že je přijímají hlavní zúčastněné subjekty na úrovni
Unie, a být v souladu s odst. 1 písm. b) až d). Těmito kodexy
chování Unie nejsou dotčeny vnitrostátní kodexy chování.
Komise ve spolupráci s členskými státy usnadní vypracování
unijních kodexů chování, je-li to vhodné, v souladu se
zásadami subsidiarity a proporcionality.
Signatáři kodexů chování Unie předloží návrhy těchto kodexů
a jejich změny Komisi. Komise k těmto návrhům kodexů
nebo jejich změnám konzultuje kontaktní výbor. Komise tyto
kodexy chování Unie zpřístupní veřejnosti a může je vhodně
propagovat.
3. Členské státy mohou nadále vyžadovat po poskytovatelích
spadajících do jejich pravomoci, aby dodržovali podrobnější
nebo přísnější pravidla v souladu s touto směrnicí a právem
Unie, včetně případů, kdy jejich vnitrostátní nezávislé
regulační orgány nebo subjekty shledají, že se určitý kodex
chování nebo jeho části ukázaly jako nedostatečně účinné.
Členské státy ohlásí tato pravidla bez zbytečného odkladu
Komisi.“
1. Členské státy podporují rozvoj mediální gramotnosti a
přijmou opatření za tímto účelem.
2. Členské státy podají Komisi do 19. prosince 2022 a poté
každé tři roky zprávu o provádění odstavce 1.
3. Komise vydá po konzultaci kontaktního výboru pokyny o
rozsahu těchto zpráv.“
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
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§ 5 odst. 2
písm. c)

§ 5 odst. 2
písm. d)

§ 6 odst. 5

místa pro poskytování informací a přijímání stížností
týkajících se zpřístupňování televizních pořadů pro
osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením;
kontaktní místo musí být dostupné i pro osoby se
zdravotním postižením,
Dále Rada
32018L1808
c) sleduje a pravidelně vyhodnocuje plnění závazků
přijatých provozovateli televizního vysílání a
poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání v akčních plánech zpřístupňování pořadů
pro osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením a
o opatřeních přijatých v této oblasti předkládá
Evropské komisi každé 3 roky zprávu tak, aby ji měla
k dispozici do 3 let ode dne, kdy od Rady obdržela
předchozí obdobnou zprávu,
Dále Rada
32018L1808
d) sleduje a pravidelně vyhodnocuje, zda
poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání vyhrazují pro evropská díla alespoň 30%
podíl z celkového počtu pořadů nabízených
v katalozích pořadů za sledované období a o
opatřeních přijatých v této oblasti předkládá Evropské
komisi každé 2 roky zprávu tak, aby ji měla
k dispozici do 2 let ode dne, kdy od Rady obdržela
předchozí obdobnou zprávu,
(5) Obdrží-li Rada od provozovatele televizního 32018L1808
vysílání nebo provozovatele převzatého televizního
vysílání, který je považován za usazeného v České
republice, informaci, že jeho vysílání bude zcela nebo
převážně zaměřené na diváky v jiném členském státě
Evropské unie, informuje o této skutečnosti bez
zbytečného odkladu regulační orgán dotčeného jiného
členského státu Evropské unie. Pokud tento regulační
orgán členského státu Evropské unie zašle Radě
žádost o informace týkající se činnosti provozovatele
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je snadno dostupný, a to i pro osoby se zdravotním
postižením.

Článek 7
odst. 1 a 2

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.

Článek 13
odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé mediálních služeb
poskytující audiovizuální mediální služby na vyžádání
spadající do jejich pravomoci zajistili ve svých katalozích
alespoň 30 % podíl evropských děl a zabezpečili jejich
zdůraznění.

Čl. 13 odst. 4

4. Do 19. prosince 2021 a poté každé dva roky podávají
členské státy Komisi zprávu o provádění odstavců 1 a 2.

Článek 30a
odst. 2

2. V souvislosti s výměnou informací podle odstavce 1 v
případě, že vnitrostátní regulační orgány nebo subjekty obdrží
od poskytovatele mediálních služeb spadajícího do jejich
pravomoci informace, že bude poskytovat služby zcela nebo
převážně zaměřené na diváky v jiném členském státě,
informuje vnitrostátní regulační orgán nebo subjekt členského
státu, do jehož pravomoci spadá, vnitrostátní regulační orgán
nebo subjekt členského státu, na nějž jsou služby zaměřeny.

Článek 30a

3. Pokud regulační orgán nebo subjekt členského státu, na
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televizního vysílání nebo provozovatele převzatého
televizního vysílání podle věty první, vyřídí Rada tuto
žádost, je-li to proveditelné, do 60 dnů ode dne, kdy ji
obdržela.

odst. 3

§ 7 odst. 1

(1) Radu tvoří 13 členů, které volí a odvolává 32018L1808 Článek 30
Poslanecká sněmovna. Členství v Radě je veřejnou
odst. 1
funkcí.

§ 7 odst. 4

(4) Do funkce člena Rady nemůže být navržena a 32018L1808 Článek 30
zvolena osoba, která již po dvě po sobě jdoucí funkční
odst. 5
období, popřípadě jejich části vykonávala funkci člena
Rady.

§ 7 odst. 7

(7) Poslanecká sněmovna může člena Rady odvolat z 32018L1808 Článek 30
funkce z těchto důvodů:
odst. 5
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jehož území zaměřuje svou službu poskytovatel mediálních
služeb spadající do pravomoci jiného členského státu, pošle
žádost týkající se činností uvedeného poskytovatele
regulačnímu orgánu nebo subjektu členského státu, do jehož
pravomoci tento poskytovatel spadá, učiní regulační orgán
nebo subjekt druhého státu vše, co je v jeho silách, aby žádost
do dvou měsíců vyřídil, aniž jsou dotčeny přísnější lhůty
platné podle této směrnice. Regulační orgán nebo subjekt
členského státu, na nějž jsou služby zaměřeny, poskytne na
žádost regulačnímu orgánu nebo subjektu členského státu,
který má pravomoc, veškeré informace, jež mohou při řešení
žádosti napomoci.
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.
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
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.
5. Členské státy ve svém vnitrostátním právu stanoví
podmínky a postupy pro jmenování a odvolávání vedoucích
vnitrostátních regulačních orgánů či subjektů nebo členů
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a) nezúčastňuje se jednání Rady po dobu alespoň 6 po
sobě následujících kalendářních měsíců, ve kterých se
konaly schůze Rady,
b) nesplňuje-li podmínky pro výkon funkce uvedené v
tomto zákoně,

§ 7 odst. 8

§ 7 odst. 9

§ 7 odst. 14

c) dopustil-li se takového jednání, které narušuje jeho
důstojnost, nebo zpochybňuje nezávislost nebo
nestrannost Rady.
(8) Usnesení Poslanecké sněmovny o odvolání člena 32018L1808
Rady z funkce obsahuje řádné odůvodnění. Návrh
usnesení Poslanecké sněmovny podle věty první
předseda Poslanecké sněmovny před hlasováním
Poslanecké sněmovny o odvolání člena Rady z funkce
písemně oznámí dotčenému členu Rady a požádá ho o
písemné stanovisko, k jehož doručení stanoví
přiměřenou lhůtu, alespoň však 15 pracovních dnů.
Návrh usnesení předseda Poslanecké sněmovny
zároveň zveřejní na internetových stránkách
Poslanecké sněmovny. Stanovisko dotčeného člena
Rady rozešle předseda Poslanecké sněmovny všem
poslancům neprodleně poté, co jej obdrží.
(9) Členu Rady, který byl v souvislosti s trestním 32018L1808
stíháním vzat do vazby, pozastaví předseda
Poslanecké sněmovny na dobu vazby výkon funkce
člena Rady, navrhne-li to Poslanecká sněmovna.

Článek 30
odst. 5
věta poslední

Článek 30
odst. 1

(14) Pokud vykonávají vedle své funkce výdělečnou 32018L1808 Článek 30
činnost, jsou povinni činit tak způsobem, který
odst. 2 a 3
neohrozí řádný výkon funkce člena Rady. Členové
Rady smějí vykonávat vědeckou, pedagogickou,
literární, publicistickou a uměleckou činnost, pokud
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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
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.
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
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.
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.
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
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tato činnost nenarušuje důstojnost nebo neohrožuje
důvěru v nezávislost a nestrannost Rady.

§ 11 odst. 1

§ 12 odst.
písm. b)

§ 12 odst.
písm. c)

§ 12 odst.
písm. e)

trhu a podporou korektní hospodářské soutěže. 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.
(1) Rada hospodaří s vlastním rozpočtem podle jiného 32018L1808 Článek 30
4. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány nebo
zákona8) a její činnost je hrazena ze samostatné
odst. 4
subjekty měly odpovídající finanční a lidské zdroje a
kapitoly státního rozpočtu České republiky. Svůj roční
pravomoci k prosazování předpisů, které jim umožní účinně
rozpočet zveřejňuje Rada na svých internetových
plnit jejich funkci a přispět k práci skupiny ERGA. Členské
stránkách.
státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány nebo subjekty
měly své vlastní roční rozpočty, které se zveřejňují.
12 b) zařadil do vysílání pořady, které podněcují k násilí 32018L1808 Článek 6
1. Aniž jsou dotčeny povinnosti členských států respektovat a
nebo nenávisti vůči skupině osob nebo jednotlivci
odst. 1, písm. a) chránit lidskou důstojnost, členské státy vhodnými prostředky
z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka,
zajistí, aby audiovizuální mediální služby poskytované
náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických
poskytovateli mediálních služeb spadajícími do jejich
nebo jiných názorů, etnického nebo sociálního
pravomoci neobsahovaly žádné:
původu, genetických rysů, příslušnosti k národnostní
a) podněcování k násilí či nenávisti namířené proti skupině
menšině, majetku, narození, rodu, zdravotního
osob nebo členovi skupiny na základě kteréhokoli z důvodů
postižení, věku, sexuální orientace nebo jiného
uvedených v článku 21 Listiny;
postavení,
12 c) zařadil do vysílání pořady, které podněcují ke 32018L1808 Článek 6
1. Aniž jsou dotčeny povinnosti členských států respektovat a
spáchání teroristického trestného činu,25)
odst. 1, písm. b) chránit lidskou důstojnost, členské státy vhodnými prostředky
zajistí, aby audiovizuální mediální služby poskytované
poskytovateli mediálních služeb spadajícími do jejich
pravomoci neobsahovaly žádné:
b) veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného
činu, jak je uvedeno v článku 5 směrnice (EU) 2017/541.
12 e) zařadil do vysílání podprahové techniky,
32018L1808 Článek 9
1. Členské státy zajistí, aby audiovizuální obchodní sdělení
odst. 1, písm. b) poskytovaná poskytovateli mediálních služeb, kteří spadají do
jejich pravomoci, splňovala tyto požadavky:
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b) audiovizuální obchodní
podprahové techniky;
§ 31 odst. 6 až (6)
Bez
výslovného
souhlasu
příslušného 32018L1808 Článek 7b
8
provozovatele vysílání není nikdo oprávněn vysílaný
program zpřístupňovat veřejnosti nebo jej šířit za
jiným účelem.
(7)
Bez
výslovného
souhlasu
příslušného
provozovatele vysílání není nikdo oprávněn zasahovat
do vysílaného programu nebo jeho částí, včetně
služeb přímo souvisejících s programem, zejména
a) měnit nebo upravovat vysílaný program nebo jeho
jednotlivé části obsahově nebo technicky,
b) přerušovat zvukovou nebo obrazovou složku
vysílaného programu nebo jeho jednotlivých částí,
nebo
c) překrývat zcela nebo zčásti zvukovou nebo
obrazovou složku vysílaného programu nebo jeho
jednotlivých částí, včetně obchodních sdělení a jiných
oznámení; v případě obrazové složky vysílaného
programu rovněž zmenšovat rozsah jejího zobrazení
na obrazovce přijímače.
(8) Ustanovení odstavce 7 se nevztahuje na
a) překrytí, která si vyhradil příjemce vysílání výlučně
pro soukromé použití, a která neslouží k přímému
nebo nepřímému hospodářskému prospěchu jiné
osoby,
b) ovládací prvky uživatelských rozhraní nezbytných
pro fungování přijímače nebo pro orientaci
v pořadech, jako jsou nastavení hlasitosti, vyhledávací
funkce, orientační nabídky nebo přehledy dostupných
programů,
c) překrytí dodaná příslušným provozovatelem
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sdělení

nesmějí

používat

Členské státy přijmou vhodná a přiměřená opatření k zajištění
toho, aby audiovizuální mediální služby poskytované
poskytovateli mediálních služeb nebyly překryty pro obchodní
účely nebo změněny bez výslovného souhlasu těchto
poskytovatelů. Pro účely tohoto článku členské státy upřesní
podrobnosti o regulaci, včetně výjimek, zejména ve vztahu k
zajištění legitimních zájmů uživatelů, přičemž zohlední
legitimní zájmy poskytovatelů mediálních služeb, kteří dané
audiovizuální mediální služby původně poskytli.
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vysílání, včetně titulků nebo obchodních sdělení,
d) oznámení a opatření podle § 32 odst. 1 písm. k), a
e) techniky datové komprese, které zmenšují velikost
datového souboru, a obdobné techniky nezbytné pro
přizpůsobení distribučním prostředkům, jako jsou
rozlišení nebo kódování, pokud v ničem nemění obsah
vysílaného programu ani jeho jednotlivých částí.
§ 32 odst. 1 (1) Provozovatel vysílání je povinen
32018L1808
písm. c)
c) zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k násilí
nebo nenávisti vůči skupině osob nebo jednotlivci
z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka,
náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických
nebo jiných názorů, etnického nebo sociálního
původu, genetických rysů, státního občanství,
příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození,
rodu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace
nebo jiného postavení,
§ 32 odst. 1 d) zajistit, aby vysílané pořady a další části vysílání 32018L1808
písm. d)
neobsahovaly podprahové techniky,

Článek 6
1. Aniž jsou dotčeny povinnosti členských států respektovat a
odst. 1, písm. a) chránit lidskou důstojnost, členské státy vhodnými prostředky
zajistí, aby audiovizuální mediální služby poskytované
poskytovateli mediálních služeb spadajícími do jejich
pravomoci neobsahovaly žádné:
a) podněcování k násilí či nenávisti namířené proti skupině
osob nebo členovi skupiny na základě kteréhokoli z důvodů
uvedených v článku 21 Listiny;

Článek 9
1. Členské státy zajistí, aby audiovizuální obchodní sdělení
odst. 1, písm. b) poskytovaná poskytovateli mediálních služeb, kteří spadají do
jejich pravomoci, splňovala tyto požadavky:
b) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí používat
podprahové techniky;
§ 32 odst. 1 e) zajistit volbou vhodných opatření, aby pořady, 32018L1808 Článek 6a
1. Členské státy přijmou vhodná opatření, která zajistí, aby
písm. e)
které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo
odst. 1
audiovizuální mediální služby poskytované poskytovateli
mravní vývoj nezletilých osob zejména tím, že
mediálních služeb spadajícími do jejich pravomoci, které by
obsahují pornografii nebo hrubé samoúčelné násilí,
mohly narušit tělesný, duševní nebo mravní vývoj nezletilých
neměly nezletilé osoby za běžných okolností možnost
osob, byly dostupné pouze tak, aby je nezletilé osoby neměly
vidět nebo slyšet; tato opatření zahrnují nástroje pro
běžně možnost vidět nebo slyšet. Tato opatření mohou
ověřování věku nebo jiná technická opatření, která
zahrnovat volbu doby vysílání, nástroje pro ověřování věku
umožňují zamezit nezletilým osobám přístup
nebo jiná technická opatření. Musí být úměrná možné újmě
k vysílání,
vyplývající z daného pořadu. Nejškodlivější obsah, jako je
bezdůvodné násilí nebo pornografie, musí podléhat
nejpřísnějším opatřením.
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§ 32 odst. 1 k) poskytnout v naléhavém veřejném zájmu státním 32018L1808
písm. k)
orgánům a orgánům územní samosprávy na jejich
žádost nezbytný vysílací čas pro důležitá a
neodkladná oznámení v souvislosti s vyhlášením
nouzového stavu, stavu ohrožení státu, válečného
stavu, stavu kybernetického nebezpečí, nebo opatření
na ochranu veřejného zdraví a zajistit, aby tato
oznámení nebo opatření byla zpřístupněna rovněž
osobám se sluchovým postižením a osobám se
zrakovým postižením; odpovědnost za obsah těchto
oznámení má osoba, které byl vysílací čas poskytnut,
§ 32 odst. 1 t) zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly ke 32018L1808
písm. t)
spáchání teroristického trestného činu25), nebo

§ 32 odst. 1
písm. u)

Článek 7
odst. 5

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.

Článek 6
1. Aniž jsou dotčeny povinnosti členských států respektovat a
odst. 1 písm. b) chránit lidskou důstojnost, členské státy vhodnými prostředky
zajistí, aby audiovizuální mediální služby poskytované
poskytovateli mediálních služeb spadajícími do jejich
pravomoci neobsahovaly žádné:
b) veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného
činu, jak je uvedeno v článku 5 směrnice (EU) 2017/541.
u) označit v televizním vysílání pořady, na které se 32018L1808 Článek 6a
1. Členské státy přijmou vhodná opatření, která zajistí, aby
vztahují omezení podle písmene g) grafickým znakem
odst. 1 a 3
audiovizuální mediální služby poskytované poskytovateli
„18+“ určujícím potenciální závadnost jejich obsahu
mediálních služeb spadajícími do jejich pravomoci, které by
pro nezletilé osoby po celou dobu jejich trvání, a
mohly narušit tělesný, duševní nebo mravní vývoj nezletilých
poskytnout k těmto pořadům dostatečné informace o
osob, byly dostupné pouze tak, aby je nezletilé osoby neměly
obsahu závadném pro nezletilé osoby tak, aby byly
běžně možnost vidět nebo slyšet. Tato opatření mohou
snadno a bezúplatně dostupné.
zahrnovat volbu doby vysílání, nástroje pro ověřování věku
nebo jiná technická opatření. Musí být úměrná možné újmě
vyplývající z daného pořadu. Nejškodlivější obsah, jako je
bezdůvodné násilí nebo pornografie, musí podléhat
nejpřísnějším opatřením.
3. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé mediálních služeb
poskytovali divákům dostatečné informace o obsahu, který by
mohl narušit tělesný, duševní nebo mravní vývoj nezletilých
osob. Za tímto účelem poskytovatelé mediálních služeb
využívají systém popisující potenciálně škodlivou povahu
obsahu audiovizuální mediální služby.
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§ 32 odst. 2 až (2) Provozovatel televizního vysílání po projednání 32018L1808 Článek 7
4
s organizacemi sdružujícími osoby se sluchovým
postižením a osoby se zrakovým postižením
zpracovává pro na sebe bezprostředně navazující
tříletá období (dále jen „hodnocené období“) Akční
plán zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se
sluchovým postižením a osoby se zrakovým
postižením (dále jen „Akční plán“), jímž se zavazuje
oproti bezprostředně předcházejícímu hodnocenému
období navýšit celkový podíl pořadů zpřístupněných
pro osoby se sluchovým postižením a osoby se
zrakovým postižením prostřednictvím přiměřených
opatření. Akční plán se zpracovává v členění podle
jednotlivých programů provozovatele televizního
vysílání. Hodnocená období Akčních plánů vždy
počínají dnem 1. července prvního kalendářního roku
svého trvání a končí dnem 30. června posledního
kalendářního roku svého trvání. Provozovatel
televizního vysílání předkládá Radě nový Akční plán
vždy do 30. června kalendářního roku, na který
připadá konec předcházejícího hodnoceného období.
(3) Provozovatel televizního vysílání předkládá Radě
vyhodnocení plnění Akčního plánu vždy do 30. září
kalendářního roku, na který připadl konec příslušného
hodnoceného období.
(4) Povinnosti podle odstavců 3 a 4 se nevztahují na
programy, jejichž převážná část není tvořena pořady,
nebo ji tvoří pořady, které vzhledem k jejich povaze
nelze nebo není účelné pro osoby se sluchovým nebo
zrakovým postižením zpřístupňovat, zejména
a) hudební televizní programy,
b) programy zaměřené výhradně na propagaci
vlastního televizního vysílání a výrobků, služeb a
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Článek 7
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.
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§ 32 odst. 5

dalších činností souvisejících s provozováním
vlastního televizního vysílání (§ 67 odst. 1), nebo
c) programy, které sestávají pouze z televizní grafiky
nebo videotextu bez doprovodného mluveného slova.
(5) Provozovatel převzatého vysílání může šířit 32018L1808 Článek 6a
program obsahující pořady nebo další části vysílání,
odst. 1
které by mohly narušit fyzický, psychický nebo
mravní vývoj nezletilých osob, za podmínek
stanovených v odstavci 1 písm. g); do nejnižší
programové nabídky nesmí být zařazen program
obsahující převážně pořady, které by mohly narušit
fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých
osob.

1. Členské státy přijmou vhodná opatření, která zajistí, aby
audiovizuální mediální služby poskytované poskytovateli
mediálních služeb spadajícími do jejich pravomoci, 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. Tato opatření mohou
zahrnovat volbu doby vysílání, nástroje pro ověřování věku
nebo jiná technická opatření. Musí být úměrná možné újmě
vyplývající z daného pořadu. Nejškodlivější obsah, jako je
bezdůvodné násilí nebo pornografie, musí podléhat
nejpřísnějším opatřením.
§ 32 odst. 9 (9) Provozovatel televizního vysílání je povinen 32018L1808 Článek 5 odst. 1 Článek 5
písm. b)
umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup
písm. c)
1. Každý členský stát zajistí, aby poskytovatel mediálních
zejména k
služeb spadající do jeho pravomoci umožnil příjemcům služby
b) údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné
snadný, přímý a trvalý přístup alespoň k těmto informacím:
navázání kontaktu s provozovatelem televizního
c) údaje, které s ním umožňují rychlé, přímé a účinné
vysílání, zejména k poštovní adrese pro doručování,
navázání kontaktu, včetně adresy elektronické pošty nebo
telefonnímu číslu, adrese internetových stránek,
internetových stránek;
popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty,
a
§ 32 odst. 9 (9) Provozovatel televizního vysílání je povinen 32018L1808 Článek 5 odst. 1 Článek 5
písm. c)
umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup
písm. d)
1. Každý členský stát zajistí, aby poskytovatel mediálních
zejména k
služeb spadající do jeho pravomoci umožnil příjemcům služby
c) informaci o tom, že jeho činnost se řídí právním
snadný, přímý a trvalý přístup alespoň k těmto informacím:
řádem České republiky a o tom, že orgánem dozoru
d) členský stát, do jehož pravomoci spadá, a příslušné
nad provozováním televizního vysílání je Rada.
regulační orgány nebo subjekty nebo orgány dohledu.
§ 32 odst. 10 (10) Osobní údaje nezletilých osob shromážděné nebo 32018L1808 Článek 6a
2. Osobní údaje nezletilých shromážděné či jinak získané
jinak získané provozovatelem televizního vysílání za
odst. 2
poskytovateli mediálních služeb podle odstavce 1 nesmějí být
účelem plnění odstavce 1 písm. e), nesmějí být
zpracovávány pro obchodní účely, jako je přímý marketing,
zpracovávány pro obchodní účely, jako je přímý
profilování a reklamy zaměřené na základě chování.
marketing, profilování a reklama cílená na základě
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chování.
§ 48 odst. 1 (1) Provozovatelé vysílání nesmějí zařazovat do 32018L1808 Článek 9 odst. 1 Článek 9
písm. i)
vysílání
písm. b)
1. Členské státy zajistí, aby audiovizuální obchodní sdělení
i) obchodní sdělení obsahující podprahové techniky,
poskytovaná poskytovateli mediálních služeb, kteří spadají do
jejich pravomoci, splňovala tyto požadavky:
b) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí používat
podprahové techniky;
§ 48 odst. 1 (1) Provozovatelé vysílání nesmějí zařazovat do 32018L1808 Článek 9 odst. 1 Článek 9
písm. l)
vysílání
písm. c) ii)
1. Členské státy zajistí, aby audiovizuální obchodní sdělení
l) obchodní sdělení obsahující nebo podporující
poskytovaná poskytovateli mediálních služeb, kteří spadají do
diskriminaci vůči skupině osob nebo jednotlivci na
jejich pravomoci, splňovala tyto požadavky:
základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka,
c) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí:
náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických
i) narušovat lidskou důstojnost;
nebo jiných názorů, etnického nebo sociálního
ii) obsahovat nebo podporovat diskriminaci na základě
původu, genetických rysů, státního občanství,
pohlaví, rasy nebo etnického původu, státní příslušnosti,
příslušnosti k národnostní menšině, majetku, rodu,
náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního
zdravotního postižení, věku, sexuální orientace nebo
postižení, věku nebo sexuální orientace;
jiného postavení, politického nebo jiného smýšlení,
národního nebo sociálního původu, příslušnosti k
národnostní nebo etnické menšině,
§ 48 odst. 2
(2) Obchodní sdělení nesmějí fyzicky, psychicky nebo 32018L1808 Článek 9 odst. 1 g) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí tělesně, psychicky
mravně ohrožovat nezletilé osoby tím, že
písm. g)
nebo mravně ohrožovat nezletilé osoby; nesmějí proto přímo
a) přímo nabádají nezletilé osoby ke koupi nebo
nabádat nezletilé osoby ke koupi nebo pronájmu produktu
nájmu určitého výrobku nebo služby s využitím jejich
nebo služby a využívat k tomu jejich nezkušenosti nebo
nezkušenosti nebo důvěřivosti,
důvěřivosti, přímo nabádat nezletilé osoby, aby přesvědčovaly
b) přímo nabádají nezletilé osoby, aby přemlouvaly
své rodiče nebo třetí osoby ke koupi propagovaného zboží
své rodiče nebo jiné osoby ke koupi nabízeného zboží
nebo služby, využívat zvláštní důvěru, kterou mají nezletilé
nebo služeb,
osoby k rodičům, svým učitelům nebo jiným osobám, ani
c) využívají zvláštní důvěru nezletilých osob ke svým
bezdůvodně zobrazovat nezletilé osoby v nebezpečných
rodičům, učitelům nebo k jiným osobám, nebo
situacích.
d) bezdůvodně ukazují nezletilé osoby v
nebezpečných situacích.
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§ 49 odst. 1 (1) Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby
32018L1808
písm. b)
b) izolované reklamní a teleshoppingové šoty byly
zařazovány do vysílání pouze výjimečně, vyjma
přenosů sportovních událostí; to neplatí pro
rozhlasové vysílání,
§ 49 odst. 5
(5) Rozhlasové a televizní vysílání pořadů pro děti 32018L1808
nelze reklamou přerušit více než jednou za každý
plánovaný úsek v trvání alespoň 30 minut, pokud
plánovaná doba trvání pořadu pro děti bez zařazení
reklamy přesahuje 30 minut. Během televizního
vysílání pořadu pro děti nelze reklamu uvádět na
dělené obrazovce. Do televizního vysílání pořadu pro
děti nelze zařazovat teleshoppingové šoty.

Článek 19
odst. 2

§ 50 odst. 2

Článek 23
odst. 1

§ 50 odst. 4

(2) Čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům 32018L1808
v televizním vysílání provozovatelů vysílání nesmí
v době od 06.00 do 18.00 hodin přesáhnout 20 % této
doby. Čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým
šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání
nesmí přesáhnout v době od 18.00 do 24.00 hodin 20
% této doby.
(4) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na oznámení 32018L1808
provozovatele vysílání týkající se jeho vlastních
pořadů a doprovodných výrobků nebo služeb, které
jsou od těchto pořadů přímo odvozeny, nebo pořadů a
audiovizuálních mediálních služeb subjektů, které
patří do skupiny stejné mateřské obchodní
korporace26). Odstavce 1 a 2 se dále nepoužijí na
oznámení o sponzorování nebo umístění produktu, na
bezúplatně odvysílaná oznámení ve veřejném zájmu
nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů, na
bezúplatně odvysílaná upozornění na charitativní akce
a na neutrální předěly mezi redakčním obsahem a
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Článek 20
odst. 2

Článek 23
odst. 2

2. 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.
2. Vysílání filmů vytvořených pro televizi (s výjimkou seriálů,
cyklů
a
dokumentů),
kinematografických
děl
a
zpravodajských pořadů může být přerušeno televizní
reklamou, teleshoppingem nebo obojím jednou během
každého plánovaného časového úseku o délce nejméně 30
minut. Vysílání pořadů pro děti může být přerušeno televizní
reklamou jednou během každého plánovaného časového
úseku o délce nejméně 30 minut, pokud plánovaná délka
pořadu přesahuje 30 minut. Vysílání teleshoppingu během
pořadů pro děti je zakázáno. Televizní reklama a teleshopping
nesmějí být zařazovány během bohoslužeb.
1. Podíl televizních reklamních šotů a šotů teleshoppingu
nesmí v 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:
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;
c) oznámení o umístění produktu;
d) neutrální předěly mezi redakčním obsahem a televizní
reklamou nebo šoty teleshoppingu a mezi jednotlivými šoty.
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reklamními nebo teleshoppingovými šoty anebo mezi
jednotlivými šoty navzájem.
§ 52a odst. 1

§ 52a odst. 2

§ 53a odst. 1

(1) Etické kodexy samoregulačních orgánů stanoví 32018L1808 Článek 9 odst. 3
podrobnější požadavky na obchodní sdělení týkající
se alkoholických nápojů. Jejich cílem má být dosažení
účinného omezení vystavování nezletilých osob
obchodním sdělením týkajícím se alkoholických
nápojů.

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 audiovizuálním obchodním
sdělením týkajícím se alkoholických nápojů.
(2) Etické kodexy samoregulačních orgánů stanoví 32018L1808 Článek 9 odst. 4 4. Členské státy podporují využívání koregulace a
podrobnější požadavky na obchodní sdělení, která
samoregulace prostřednictvím kodexů chování, jak je
provázejí pořady pro děti nebo jsou v těchto pořadech
stanoveno v čl. 4a odst. 1, pokud jde o nevhodná
obsažena, a která se týkají potravin a nápojů
audiovizuální obchodní sdělení, která provází pořady pro děti
obsahujících živiny a látky s výživovým a
nebo jsou v těchto pořadech obsažena a která se týkají
fyziologickým účinkem, zejména tuk, nasycené tuky,
potravin a nápojů obsahujících živiny a látky s výživovým
transmastné kyseliny, sůl nebo sodík a cukry, jejichž
nebo fyziologickým účinkem, zejména tuk, nasycené tuky,
nadměrný příjem ve stravě se nedoporučuje. Jejich
transmastné kyseliny, sůl nebo sodík a cukry, jejichž
cílem má být dosažení toho, aby obchodní sdělení
nadměrný příjem v celkové stravě se nedoporučuje.
nezdůrazňovala kladné vlastnosti nutričních aspektů
Cílem těchto kodexů musí být účinně omezit vystavování dětí
těchto potravin a nápojů, a rovněž účinně omezit
audiovizuálním obchodním sdělením týkajícím se takovýchto
vystavování nezletilých osob obchodním sdělením
potravin a nápojů. Jejich cílem musí být zajistit, aby
týkajícím se těchto potravin a nápojů.
audiovizuální obchodní sdělení nezdůrazňovala kladné
vlastnosti nutričních aspektů takovýchto potravin a nápojů.
(1) Umístění produktu není dovoleno ve 32018L1808 Článek 11 odst. 2 Článek 11
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech,
2. Umístění produktu je dovoleno ve všech audiovizuálních
spotřebitelských
publicistických
pořadech,
mediálních službách s výjimkou zpravodajských a
náboženských pořadech a v pořadech pro děti. Za
publicistických pořadů, spotřebitelských publicistických
umístění produktu se nepovažuje případ, kdy se
pořadů, náboženských pořadů a pořadů pro děti.
neprovádí žádná platba, ale pouze se bezúplatně
32010L0013
Umístění produktu do kinematografických děl a do audioposkytuje určité zboží nebo služba, zejména rekvizity
Preambule
vizuálních děl vytvořených pro televizi je realitou. Pro
nebo ceny pro soutěžící s cílem zařadit je do pořadu.
Bod 91
zajištění rovných podmínek, a tedy i zvýšení
konkurenceschopnosti evropského mediálního průmyslu,
pravidla pro umístění produktu jsou nezbytná. Definice
umístění produktu stanovená touto směrnicí by měla
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§ 60 odst. 1 (1) Provozovatel vysílání nebo provozovatel 32018L1808
písm. c)
převzatého vysílání se dopustí přestupku tím, že
c) v rozporu s § 32 odst. 1 písm. k) neposkytne
nezbytný vysílací čas pro důležitá a neodkladná
oznámení nebo opatření ve veřejném zájmu, nebo
nezajistí, aby tato oznámení a opatření byla
zpřístupněna osobám se sluchovým postižením a
osobám se zrakovým postižením,
§ 60 odst. 1 (1) Provozovatel vysílání nebo provozovatel 32018L1808
písm. o)
převzatého vysílání se dopustí přestupku tím, že
o) v rozporu s § 32 odst. 2 nepředloží Radě ve
stanovené lhůtě Akční plán na nové hodnocené
období,

Článek 7
odst. 5

Článek 7
odst. 1 a 3

§ 60 odst. 1 (1) Provozovatel vysílání nebo provozovatel 32018L1808 Článek 7
písm. p)
převzatého vysílání se dopustí přestupku tím, že
odst. 1 a 3
p) v rozporu s § 32 odst. 3 nepřeloží Radě ve
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zahrnovat jakoukoli podobu audiovizuálního obchodního
sdělení, jež je tvořeno začleněním produktu, služby, nebo
související ochranné známky či zmínky o nich do pořadu, za
úplatu nebo obdobnou protihodnotu. Bezplatné poskytnutí
zboží nebo služeb, jako např. rekvizit nebo cen, by mělo být
považováno za umístění produktu pouze tehdy, pokud toto
zboží nebo služby mají významnou hodnotu. Umístění
produktu by mělo podléhat stejným kvalitativním pravidlům a
omezením jako audiovizuální obchodní sdělení. Rozhodujícím
kritériem pro rozlišení mezi sponzorstvím a umístěním
produktu je skutečnost, že při umístění produktu je zmínka o
produktu začleněna do děje pořadu, což je důvodem, proč
definice v čl. 1 odst. 1 písm. m) obsahuje slovo „do“. Naopak
sponzorský vzkaz může být ukázán během pořadu, netvoří
však součást děje.
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.

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.
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.
1. Členské státy neprodleně zajistí, aby služby poskytované
poskytovateli mediálních služeb spadajícími do jejich
pravomoci byly pomocí přiměřených opatření trvale a
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stanovené lhůtě vyhodnocení plnění Akčního plánu za
ukončené hodnocené období,

§ 60 odst. 1 (1) Provozovatel vysílání nebo provozovatel 32018L1808 Článek 7
písm. q)
převzatého vysílání se dopustí přestupku tím, že
odst. 1 a 3
q) v rozporu s § 32 odst. 2 nesplní závazek navýšit
celkový podíl pořadů zpřístupněných osobám se
sluchovým postižením a osobám se zrakovým
postižením, který přijal v Akčním plánu za ukončené
hodnocené období,
§ 60 odst. 1 (1) Provozovatel vysílání nebo provozovatel 32018L1808 Článek 6a
písm. r)
převzatého vysílání se dopustí přestupku tím, že
odst. 1
r) v rozporu s § 32 odst. 5 šíří program obsahující
pořady nebo další části vysílání, které by mohly
narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj
nezletilých osob, aniž by dodržel podmínky podle §
32 odst. 1 písm. g), anebo program obsahující
převážně pořady, které by mohly narušit fyzický,
psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob, zařadí
do nejnižší programové nabídky,
§ 60 odst. 1 (1) Provozovatel vysílání nebo provozovatel 32018L1808
písm. x)
převzatého vysílání se dopustí přestupku tím, že
x) v rozporu s § 32 odst. 10 nezajistí, aby osobní údaje
nezletilých osob, které získá pro účely plnění § 32
odst. 1 písm. e) nebo g) nebyly zpracovány pro
obchodní účely.
§ 60 odst. 3 (3) Provozovatel vysílání nebo provozovatel 32018L1808
písm. b)
převzatého vysílání se dále dopustí přestupku tím, že
b) v rozporu s § 32 odst. 1 písm. d) nezajistí, aby
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Článek 6a
odst. 2

postupně zpřístupňovány osobám se zdravotním postižením.
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.
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.
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.
1. Členské státy přijmou vhodná opatření, která zajistí, aby
audiovizuální mediální služby poskytované poskytovateli
mediálních služeb spadajícími do jejich pravomoci, 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. Tato opatření mohou
zahrnovat volbu doby vysílání, nástroje pro ověřování věku
nebo jiná technická opatření. Musí být úměrná možné újmě
vyplývající z daného pořadu. Nejškodlivější obsah, jako je
bezdůvodné násilí nebo pornografie, musí podléhat
nejpřísnějším opatřením.
2. Osobní údaje nezletilých shromážděné či jinak získané
poskytovateli mediálních služeb podle odstavce 1 nesmějí být
zpracovávány pro obchodní účely, jako je přímý marketing,
profilování a reklamy zaměřené na základě chování.

Článek 9
1. Členské státy zajistí, aby audiovizuální obchodní sdělení
odst. 1, písm. b) poskytovaná poskytovateli mediálních služeb, kteří spadají do
jejich pravomoci, splňovala tyto požadavky:
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vysílané pořady a další části vysílání neobsahovaly
podprahové techniky,

b) audiovizuální obchodní
podprahové techniky;

§ 60 odst. 3 (3) Provozovatel vysílání nebo provozovatel 32018L1808 Článek 6a
písm. c)
převzatého vysílání se dále dopustí přestupku tím, že
odst. 1
c) v rozporu s § 32 odst. 1 písm. e) nezajistí volbou
vhodných opatření, aby pořady, které mohou vážně
narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj
nezletilých osob, neměly tyto osoby možnost vidět
nebo slyšet,

sdělení

nesmějí

používat

1. Členské státy přijmou vhodná opatření, která zajistí, aby
audiovizuální mediální služby poskytované poskytovateli
mediálních služeb spadajícími do jejich pravomoci, 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. Tato opatření mohou
zahrnovat volbu doby vysílání, nástroje pro ověřování věku
nebo jiná technická opatření. Musí být úměrná možné újmě
vyplývající z daného pořadu. Nejškodlivější obsah, jako je
bezdůvodné násilí nebo pornografie, musí podléhat
nejpřísnějším opatřením.
§ 60 odst. 3 (3) Provozovatel vysílání nebo provozovatel 32018L1808 Článek 6a
1. Členské státy přijmou vhodná opatření, která zajistí, aby
písm. d)
převzatého vysílání se dále dopustí přestupku tím, že
odst. 1
audiovizuální mediální služby poskytované poskytovateli
d) zařazuje v době od 06.00 do 22.00 hodin do
mediálních služeb spadajícími do jejich pravomoci, které by
vysílání pořady, které by mohly narušit fyzický,
mohly narušit tělesný, duševní nebo mravní vývoj nezletilých
psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob, aniž
osob, byly dostupné pouze tak, aby je nezletilé osoby neměly
by splnil podmínky podle § 32 odst. 1 písm. g),
běžně možnost vidět nebo slyšet. Tato opatření mohou
zahrnovat volbu doby vysílání, nástroje pro ověřování věku
nebo jiná technická opatření. Musí být úměrná možné újmě
vyplývající z daného pořadu. Nejškodlivější obsah, jako je
bezdůvodné násilí nebo pornografie, musí podléhat
nejpřísnějším opatřením.
§ 60 odst. 3 (3) Provozovatel vysílání nebo provozovatel 32018L1808 Článek 6
1. Aniž jsou dotčeny povinnosti členských států respektovat a
písm. f)
převzatého vysílání se dále dopustí přestupku tím, že
odst. 1, písm. a) chránit lidskou důstojnost, členské státy vhodnými prostředky
f) v rozporu s § 32 odst. 1 písm. c) nezajistí, aby
zajistí, aby audiovizuální mediální služby poskytované
vysílané pořady nepodněcovaly k násilí nebo
poskytovateli mediálních služeb spadajícími do jejich
nenávisti vůči skupině osob nebo jednotlivci z důvodu
pravomoci neobsahovaly žádné:
pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, náboženského
a) podněcování k násilí či nenávisti namířené proti skupině
vyznání nebo přesvědčení, politických nebo jiných
osob nebo členovi skupiny na základě kteréhokoli z důvodů
názorů, etnického nebo sociálního původu,
uvedených v článku 21 Listiny;
genetických rysů, státního občanství, příslušnosti
k národnostní menšině, majetku, narození, rodu,
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zdravotního postižení, věku, sexuální orientace nebo
jiného postavení,
§ 60 odst. 3 (3) Provozovatel vysílání nebo provozovatel 32018L1808 Článek 6a
písm. j)
převzatého vysílání se dále dopustí přestupku tím, že
odst. 1
j) v rozporu s § 32 odst. 1 písm. h) nezajistí, aby
rozhlasovému vysílání pořadu, který by mohl narušit
fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých
osob, bezprostředně předcházelo slovní upozornění na
nevhodnost pořadu pro nezletilé osoby,

1. Členské státy přijmou vhodná opatření, která zajistí, aby
audiovizuální mediální služby poskytované poskytovateli
mediálních služeb spadajícími do jejich pravomoci, 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. Tato opatření mohou
zahrnovat volbu doby vysílání, nástroje pro ověřování věku
nebo jiná technická opatření. Musí být úměrná možné újmě
vyplývající z daného pořadu. Nejškodlivější obsah, jako je
bezdůvodné násilí nebo pornografie, musí podléhat
nejpřísnějším opatřením.
§ 60 odst. 3 (3) Provozovatel vysílání nebo provozovatel 32018L1808 Článek 6
1. Aniž jsou dotčeny povinnosti členských států respektovat a
písm. k)
převzatého vysílání se dále dopustí přestupku tím, že
odst. 1 písm. b) chránit lidskou důstojnost, členské státy vhodnými prostředky
k) v rozporu s § 32 odst. 1 písm. t) nezajistí, aby
zajistí, aby audiovizuální mediální služby poskytované
vysílané pořady nepodněcovaly ke spáchání
poskytovateli mediálních služeb spadajícími do jejich
teroristického trestného činu, nebo
pravomoci neobsahovaly žádné:
b) veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného
činu, jak je uvedeno v článku 5 směrnice (EU) 2017/541.
§ 60 odst. 3 (3) Provozovatel vysílání nebo provozovatel 32018L1808 Článek 6a
1. Členské státy přijmou vhodná opatření, která zajistí, aby
písm. l)
převzatého vysílání se dále dopustí přestupku tím, že
odst. 1 a 3
audiovizuální mediální služby poskytované poskytovateli
l) v rozporu s § 32 odst. 1 písm. u) neoznačí pořady
mediálních služeb spadajícími do jejich pravomoci, které by
v televizním vysílání, na které se vztahují omezení
mohly narušit tělesný, duševní nebo mravní vývoj nezletilých
podle § 32 odst. 1 písm. g), grafickým znakem „18+“,
osob, byly dostupné pouze tak, aby je nezletilé osoby neměly
nebo k nim neposkytne dostatečné informace o
běžně možnost vidět nebo slyšet. Tato opatření mohou
obsahu závadném pro nezletilé osoby, který se
zahrnovat volbu doby vysílání, nástroje pro ověřování věku
v těchto pořadech vyskytuje, tak, aby tyto informace
nebo jiná technická opatření. Musí být úměrná možné újmě
byly snadno a bezúplatně dostupné.
vyplývající z daného pořadu. Nejškodlivější obsah, jako je
bezdůvodné násilí nebo pornografie, musí podléhat
nejpřísnějším opatřením.
3. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé mediálních služeb
poskytovali divákům dostatečné informace o obsahu, který by
mohl narušit tělesný, duševní nebo mravní vývoj nezletilých
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osob. Za tímto účelem poskytovatelé mediálních služeb
využívají systém popisující potenciálně škodlivou povahu
obsahu audiovizuální mediální služby.
§ 60 odst. 4 (4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba 32018L1808 Článek 7b
Členské státy přijmou vhodná a přiměřená opatření k zajištění
písm. d)
se dopustí přestupku tím, že
toho, aby audiovizuální mediální služby poskytované
d) v rozporu s § 31 odst. 6 nebo 7 zpřístupňuje bez
poskytovateli mediálních služeb nebyly překryty pro obchodní
výslovného souhlasu provozovatele vysílání nebo
účely nebo změněny bez výslovného souhlasu těchto
provozovatele převzatého vysílání veřejnosti nebo šíří
poskytovatelů. Pro účely tohoto článku členské státy upřesní
za jiným účelem, anebo zkracuje, mění, přerušuje
podrobnosti o regulaci, včetně výjimek, zejména ve vztahu k
nebo překrývá pořady pro obchodní účely, aniž tento
zajištění legitimních zájmů uživatelů, přičemž zohlední
zákon takový zásah do pořadu připouští.
legitimní zájmy poskytovatelů mediálních služeb, kteří dané
audiovizuální mediální služby původně poskytli.
§ 62 odst. 2 až (2) Rada může rozhodnout o pozastavení šíření 32018L1808 Článek 3 odst. 1 Článek 3
6
televizního programu, který spadá do pravomoci
až 6
1. Členské státy zajistí svobodu příjmu a nebrání dalšímu
jiného členského státu Evropské unie, pokud
přenosu audiovizuálních mediálních služeb z jiných členských
a) provozovatel televizního programu v průběhu
států na svém území z důvodů, které spadají do oblastí
uplynulých 12 kalendářních měsíců nejméně dvakrát
upravených touto směrnicí.
zřejmým, závažným a hrubým způsobem porušil § 32
2. Členský stát se může prozatímně odchýlit od odstavce 1
odst. 1 písm. e) nebo g), nebo obsah jeho programu
tohoto článku, pokud audiovizuální mediální služba
ohrozil veřejné zdraví nebo představoval závažné a
poskytovaná poskytovatelem mediálních služeb spadajícím do
značné riziko jeho ohrožení,
pravomoci jiného členského státu zřejmým, závažným a
b) porušení tohoto zákona a řádně odůvodněný záměr
hrubým způsobem porušuje čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 6a
pozastavit šíření televizního programu v České
odst. 1, anebo ohrožuje veřejné zdraví nebo představuje
republice písemně oznámila Evropské komisi a
závažné a značné riziko jeho ohrožení. Odchylka uvedená v
regulačnímu orgánu členského státu Evropské unie,
prvním pododstavci musí splňovat tyto podmínky:
do jehož pravomoci provozovatel televizního vysílání
a)poskytovatel mediální služby se v průběhu uplynulých
spadá (dále jen „příslušný regulační orgán členského
dvanáct měsíců již při nejméně dvou předchozích
státu Evropské unie“), spolu se žádostí o konzultace,
příležitostech dopustil jednoho nebo více činů uvedených v
c) provozovateli televizního programu umožnila
prvním pododstavci; b) dotyčný členský stát písemně oznámil
vyjádřit k věci své stanovisko a
poskytovateli mediálních služeb, členskému státu, který má
d) má za to, že konzultace s Evropskou komisí a
nad tímto poskytovatelem pravomoc, a Komisi údajné
příslušným regulačním orgánem členského státu
porušení práva a přiměřená opatření, která zamýšlí přijmout v
Evropské unie ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy Evropská
případě opětovného porušení; c) dotčený členský stát dodržel
komise obdržela oznámení podle písmene b), nevedly
právo dotyčného poskytovatele mediálních služeb na
ke smírnému řešení.
obhajobu, a zejména mu umožnil vyjádřit své stanovisko k
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údajnému porušení práva, a d) konzultace s členským státem,
do jehož pravomoci poskytovatel mediálních služeb spadá, a s
Komisí nevedly ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení
oznámení Komisí podle písmene b) ke smírnému řešení. Do
tří měsíců po obdržení oznámení opatření přijatých dotčeným
členským státem a poté, co požádala skupinu ERGA o
poskytnutí stanoviska v souladu s čl. 30b odst. 3 písm. d),
přijme Komise rozhodnutí o tom, zda jsou uvedená opatření
slučitelná s právem Unie. Komise průběžně a náležitě
informuje kontaktní výbor. Pokud Komise rozhodne, že tato
opatření nejsou slučitelná s právem Unie, nařídí dotčenému
členskému státu, aby je okamžitě ukončil.
3. Členský stát se může prozatímně odchýlit od odstavce 1
tohoto článku, pokud audiovizuální mediální služba
poskytovaná poskytovatelem mediálních služeb spadajícím do
pravomoci jiného členského státu zřejmým, závažným a
hrubým způsobem porušuje čl. 6 odst. 1 písm. b), anebo
ohrožuje veřejnou bezpečnost, včetně národní bezpečnosti a
obrany, nebo představuje závažné a značné riziko jejího
ohrožení. Odchylka uvedená v prvním pododstavci musí
splňovat tyto podmínky:
a) k činu uvedenému v prvním pododstavci již došlo nejméně
jednou v předcházejících dvanácti měsících
b) dotyčný členský stát písemně oznámil poskytovateli
mediálních služeb, členskému státu, do jehož pravomoci tento
poskytovatel spadá, a Komisi údajné porušení práva a
přiměřená opatření, která zamýšlí přijmout v případě
opětovného porušení. Dotčený členský stát musí dodržet
právo dotyčného poskytovatele mediální služby na obhajobu,
a zejména mu umožnit vyjádřit své stanovisko k údajnému
porušení práva. Do tří měsíců po obdržení oznámení opatření
přijatých dotčeným členským státem a poté, co požádala
skupinu ERGA o poskytnutí stanoviska v souladu s čl. 30b
odst. 3 písm. d), přijme Komise rozhodnutí o tom, zda jsou
uvedená opatření slučitelná s právem Unie. Komise průběžně

(3) Rada může rozhodnout o pozastavení šíření
televizního programu, který spadá do pravomoci
jiného členského státu Evropské unie, pokud
a) má za to, že obsahem televizního programu byl
zřejmým, závažným a hrubým způsobem porušen §
32 odst. 1 písm. t) nebo obsah tohoto programu
ohrožuje veřejnou bezpečnost včetně národní
bezpečnosti a obrany nebo představuje závažné a
značné riziko jejich ohrožení, došlo-li již k tomuto
činu alespoň jednou během uplynulých 12
kalendářních měsíců,
b) porušení tohoto zákona a řádně odůvodněný záměr
pozastavit šíření tohoto televizního programu v České
republice písemně oznámila provozovateli televizního
programu a provozovateli převzatého vysílání,
Evropské komisi a příslušnému regulačnímu orgánu
členského státu Evropské unie a
c) provozovateli televizního programu a provozovateli
převzatého vysílání umožnila vyjádřit k věci své
stanovisko.
(4) Rada se může v naléhavých případech v době do
30 dnů ode dne, kdy dle jejího názoru došlo k
porušení tohoto zákona odchýlit od postupu
uvedeného v odstavci 3 písm. a) a b), pokud přijaté
opatření neprodleně sdělí Evropské komisi a
příslušnému regulačnímu orgánu členského státu
Evropské unie, v němž je provozovatel televizního
programu usazen, a uvede důvody, na základě kterých
se domnívá, že se jedná o naléhavý případ.
(5) Jsou-li obsahem televizního programu, který spadá
do pravomoci jiného členského státu Evropské unie,
porušována ustanovení zákona, jimiž se v oblastech
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koordinovaných v rámci Evropské unie v souladu s
právem Evropské unie stanoví podrobnější nebo
přísnější pravidla (dále jen „zvláštní pravidla“), který
je směrován zcela nebo převážně na území České
republiky, může Rada požádat příslušný regulační
orgán členského státu Evropské unie, aby porušení
vyřešil. Rada s příslušným regulačním orgánem
členského státu Evropské unie v této věci
spolupracuje
urychleně
s cílem
dosáhnout
uspokojivého řešení.

a náležitě informuje kontaktní výbor. Pokud Komise
rozhodne, že tato opatření nejsou slučitelná s právem Unie,
nařídí dotčenému členskému státu, aby je okamžitě ukončil.
4. Odstavce 2 a 3 nevylučují uplatnění jakéhokoli postupu,
prostředku nápravy nebo sankce za dotyčná porušení práva v
členském státě, do jehož pravomoci dotyčný poskytovatel
mediálních služeb spadá.
5. Členské státy se mohou v naléhavých případech a
nejpozději jeden měsíc po údajném porušení práva odchýlit od
podmínek stanovených v odst. 3 písm. a) a b). V takovém
případě musí být přijatá 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. Komise přezkoumá slučitelnost oznámených opatření
s právem Unie v co nejkratší době. Dospěje-li k závěru, že
tato opatření nejsou s právem Unie slučitelná, nařídí
dotyčnému členskému státu, aby je okamžitě ukončil.
6. Pokud Komise nemá k dispozici informace nezbytné k
přijetí rozhodnutí podle odstavce 2 nebo 3, požádá dotčený
členský stát do jednoho měsíce od obdržení oznámení o
všechny informace nezbytné k dosažení uvedeného
rozhodnutí. Lhůta, v níž má Komise přijmout rozhodnutí, se
pozastaví, dokud daný členský stát tyto informace neposkytne.
Pozastavení lhůty nesmí trvat déle než jeden měsíc.
Článek 4 odst. 1 Článek 4
až 5
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. Pokud některý členský stát: a) využil možnost přijetí
podrobnějších nebo přísnějších pravidel obecného veřejného
zájmu podle odstavce 1 a b)má za to, že poskytovatel
mediálních služeb spadající do pravomoci jiného členského

(6) Rada může rozhodnout o pozastavení šíření
televizního programu, který spadá do pravomoci
členského státu Evropské unie, a jeho obsahem jsou
porušována zvláštní pravidla, pokud
a) uvedla důkazy, které dokládají, že provozovatel
vysílání se usadil v jiném členském státě Evropské
unie, aby obešel zvláštní pravidla, která by se na něj
vztahovala, pokud by byl usazen v České republice,
aniž by bylo třeba prokazovat úmysl provozovatele
vysílání zvláštní pravidla obcházet,
b) řádně odůvodněný záměr pozastavit šíření
televizního programu podle písmene a) v České
republice písemně oznámila Evropské komisi a
regulačnímu orgánu členského státu Evropské unie,
do jehož pravomoci televizní program spadá, přičemž
uvedla důvody, na jejichž základě situaci posoudila,
c) umožnila provozovateli vysílání vyjádřit své
stanovisko k porušení zákona a k záměru pozastavit
jeho vysílání,
d) má za to, že výsledky dosažené součinností
s příslušným regulačním orgánem členského státu
Evropské unie, byl-li k součinnosti vyzván, nejsou
uspokojivé a
e) obdržela písemné rozhodnutí Evropské komise, že
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uskutečnění
záměru
podle
písmene b) je slučitelné s právem Evropské unie a
rozhodnutí Rady o pozastavení vysílání je řádně
odůvodněno.

státu poskytuje audiovizuální mediální služby, které jsou zcela
nebo převážně zaměřeny na jeho území, může požádat
členský stát, do jehož pravomoci poskytovatel mediálních
služeb spadá, aby vyřešil jakékoli potíže zjištěné ve vztahu k
tomuto odstavci. Oba členské státy loajálně a urychleně
spolupracují s cílem dosáhnout oboustranně uspokojivého
řešení. Po obdržení odůvodněné žádosti podle prvního
pododstavce požádá členský stát, který má pravomoc,
poskytovatele mediálních služeb, aby dodržoval příslušná
pravidla obecného veřejného zájmu. Členský stát, který má
pravomoc, pravidelně informuje dožadující členský stát o
krocích, které byly pro řešení uvedených zjištěných problémů
přijaty. Členský stát, který má pravomoc, informuje
dožadující členský stát a Komisi do dvou měsíců od obdržení
žádosti o výsledcích, kterých bylo dosaženo, a vysvětlí
důvody v případě, že nemohlo být nalezeno řešení. Kterýkoli
z těchto členských států může kdykoli vyzvat kontaktní výbor,
aby daný případ posoudil.
3. Dotčený členský stát může přijmout vhodná opatření proti
dotyčnému poskytovateli mediálních služeb, pokud: a) má za
to, že výsledky dosažené uplatněním odstavce 2 nejsou
uspokojivé, a
b) uvedl důkazy svědčící o tom, že dotyčný poskytovatel
mediálních služeb 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 dotčeném členském státě; uvedené
důkazy umožní, aby toto obcházení bylo náležitě doloženo,
aniž by bylo třeba dokládat úmysl poskytovatele mediálních
služeb tato přísnější pravidla obcházet. 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
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poskytovatel mediálních služeb, svůj úmysl přijmout taková
opatření, přičemž uvedl důvody, na jejichž základě situaci
posoudil; b) členský stát dodržel právo dotyčného
poskytovatele mediálních služeb na obhajobu, a zejména mu
umožnil vyjádřit své stanovisko k údajnému obcházení
předpisů a k opatřením, které má oznamující členský stát v
úmyslu přijmout, a c) Komise poté, co požádala skupinu
ERGA, aby v souladu s čl. 30b odst. 3 písm. d) poskytla
stanovisko, rozhodla, že opatření jsou slučitelná s právem
Unie, a zejména že posouzení ze strany členského státu, jenž
opatření podle odstavců 2 a 3 tohoto článku přijal, jsou řádně
odůvodněna; Komise průběžně a náležitě informuje kontaktní
výbor.
5. Komise rozhodne do tří měsíců po obdržení oznámení
uvedeného v odst. 4 písm. a), zda jsou tato opatření slučitelná
s právem Unie. Pokud Komise rozhodne, že tato opatření
nejsou slučitelná s právem Unie, nařídí dotčenému členskému
státu, aby se jejich přijetí zdržel. Pokud Komise nemá k
dispozici informace nezbytné k přijetí rozhodnutí podle
prvního pododstavce, požádá dotčený členský stát do jednoho
měsíce od obdržení oznámení o všechny informace nezbytné
k dosažení uvedeného rozhodnutí. Lhůta, v níž Komise má
přijmout rozhodnutí, se pozastaví, dokud daný členský stát
tyto informace neposkytne. Pozastavení lhůty nesmí trvat déle
než jeden měsíc.
Část čtvrtá
Změna zákona
č. 132/2010 Sb.
§ 2 odst. 1
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
32018L1808 Článek 1 odst. 1
písm. a)
a) audiovizuální mediální službou na vyžádání služba
písm. a)
informační společnosti2), za kterou má redakční
odpovědnost poskytovatel audiovizuální mediální
služby na vyžádání a jejímž hlavním účelem nebo
hlavním účelem její oddělitelné části je poskytování
pořadů veřejnosti za účelem informování, zábavy
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a) „audiovizuální mediální službou“:
i) služba ve smyslu článků 56 a 57 Smlouvy o fungování
Evropské unie, jejímž hlavním účelem nebo hlavním účelem
její oddělitelné části je poskytování pořadů, za které nese
redakční odpovědnost poskytovatel mediálních služeb, široké
veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání
prostřednictvím sítí elektronických komunikací ve smyslu čl.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQAGF8G8)

nebo vzdělávání, a která umožňuje sledování pořadů v
okamžiku zvoleném uživatelem a na jeho individuální
žádost na základě katalogu pořadů sestaveného
poskytovatelem audiovizuální mediální služby na
vyžádání (dále jen „katalog pořadů“),
§ 2 odst. 1
písm. b)

§ 2 odst. 1
písm. g)

§ 2 odst. 1
písm. h)

2 písm. a) směrnice 2002/21/ES; touto audiovizuální mediální
službou je buď televizní vysílání definované v písmenu e)
tohoto článku, nebo audiovizuální mediální služba na
vyžádání definovaná v písmenu g) tohoto článku;
ii) audiovizuální obchodní sdělení;

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
32018L1808
b) pořadem pohyblivá obrazová sekvence se zvukem
nebo bez zvuku, která bez ohledu na svou délku
představuje jednotlivou položku v katalogu pořadů a
jejíž podoba a obsah jsou srovnatelné s podobou a
obsahem televizního vysílání, zejména celovečerní
film, videoklip, záznam sportovní události, situační
komedie, dokumentární pořad, pořad pro děti nebo
původní tvorba,
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
32018L1808
g) sponzorováním jakýkoli příspěvek od fyzické nebo
právnické osoby, která neposkytuje audiovizuální
mediální službu na vyžádání, neprovozuje televizní
vysílání, neposkytuje službu platformy pro sdílení
videonahrávek, ani nevyrábí audiovizuální díla,
poskytnutý k přímému nebo nepřímému financování
audiovizuální mediální služby na vyžádání, služby
platformy pro sdílení videonahrávek, uživatelem
vytvořených videonahrávek nebo pořadů s cílem
propagovat své jméno nebo název, ochrannou
známku, výrobky, služby, činnosti nebo obraz na
veřejnosti,
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
32018L1808
h)
umístěním
produktu
jakákoli
podoba
audiovizuálního obchodního sdělení, které spočívá v
začlenění výrobku, služby, ochranné známky, která se
k výrobku nebo službě váže, nebo zmínky o výrobku
nebo službě do pořadu nebo do videonahrávky za
úplatu nebo obdobnou protihodnotu.
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Článek 1 odst. 1 b) „pořadem“ pohyblivá obrazová sekvence se zvukem nebo
písm. b)
bez něj, která bez ohledu na svou délku představuje
jednotlivou položku v rámci programové skladby nebo
katalogu sestavených poskytovatelem mediálních služeb,
například celovečerní filmy, videoklipy, sportovní události,
situační komedie, dokumentární pořady, pořady pro děti nebo
původní tvorba;
Článek 1 odst. 1 k) „sponzorstvím“ jakýkoli příspěvek poskytnutý veřejným
písm. k)
nebo soukromým podnikem nebo fyzickou osobou, které se
nezabývají poskytováním audiovizuálních mediálních služeb
či služeb platforem pro sdílení videonahrávek ani výrobou
audiovizuálních děl, na financování audiovizuálních
mediálních služeb, služeb platforem pro sdílení
videonahrávek, videonahrávek vytvořených uživatelem nebo
pořadů s cílem propagovat svou firmu, ochrannou známku,
obraz na veřejnosti, činnosti nebo produkty;

Článek 1 odst. 1 m) „umístěním produktu“ audiovizuální obchodní sdělení v
písm. m)
jakékoli formě, jež je tvořeno začleněním produktu, služby
nebo odpovídající ochranné známky či zmínky o nich do
pořadu nebo do videonahrávky vytvořené uživatelem za
úplatu nebo obdobnou protihodnotu;
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§ 3 odst. 2
písm. b) a c)

(2) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na 32018L1808 Článek 2 odst. 3 b) má-li poskytovatel mediálních služeb skutečné sídlo v
vyžádání se považuje za usazeného v České republice,
písm. b)
jednom členském státě, avšak redakční rozhodnutí o
b) má-li sídlo nebo místo podnikání v České
audiovizuální mediální službě jsou přijímána v jiném
republice, avšak redakční rozhodnutí přijímá v jiném
členském státě, poskytovatel mediálních služeb se považuje za
členském státě Evropské unie, jestliže
usazeného v tom členském státě, v němž působí podstatná část
1. podstatná část jeho zaměstnanců zajišťujících
pracovníků zajišťujících činnost poskytování audiovizuální
poskytování audiovizuální mediální služby na
mediální služby související s pořadem. Působí-li podstatná
vyžádání související s výběrem a poskytováním
část
pracovníků
zajišťujících
činnost
poskytování
pořadů (dále jen „související s pořady“) působí v
audiovizuální mediální služby související s pořadem v obou
České republice,
těchto členských státech, považuje se poskytovatel mediálních
2. podstatná část jeho zaměstnanců zajišťujících
služeb za usazeného v členském státě, v němž má skutečné
poskytování audiovizuální mediální služby na
sídlo. Nepůsobí-li podstatná část pracovníků zajišťujících
vyžádání související s pořady působí jak v České
činnost poskytování audiovizuální mediální služby související
republice, tak v uvedeném jiném členském státě
s pořadem v žádném z těchto členských států, považuje se
Evropské unie, nebo
poskytovatel mediálních služeb za usazeného v členském
3. podstatná část jeho zaměstnanců zajišťujících
státě, ve kterém jako v prvním zahájil činnost v souladu s
poskytování audiovizuální mediální služby na
právem tohoto členského státu, za podmínky, že s tímto
vyžádání související s pořady nepůsobí v České
členským státem udržuje stálé a skutečné hospodářské
republice ani v uvedeném jiném členském státě
spojení;
Evropské unie za podmínky, že poskytování
audiovizuální mediální služby na vyžádání poprvé
zahájil v České republice podle českého právního řádu
a udržuje trvalé a efektivní zapojení do hospodářského
života v České republice, nebo
c) má-li sídlo nebo místo podnikání v České
republice, avšak rozhodnutí o audiovizuální mediální
službě na vyžádání přijímá ve státě, který není
členským státem Evropské unie nebo naopak, za
podmínky, že podstatná část jeho zaměstnanců
zajišťujících poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání související s pořady působí v
České republice.
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§ 4 odst. 2
písm. a)

§ 6 odst. 1
písm. b)

§ 6 odst. 1
písm. c)

§ 6 odst. 2

(2) Rada
32018L1808
a) vede a aktualizuje seznam poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
usazených nebo považovaných za usazené v České
republice, v němž u každého poskytovatele uvede,
které z kritérií podle § 3 odst. 2 až 4 vůči němu
zakládá pravomoc České republiky; seznam
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání a jeho aktualizace bez zbytečného odkladu
předává Evropské komisi za účelem zpřístupnění
v centralizované databázi,
(1) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na 32018L1808
vyžádání je povinen umožnit příjemcům služby
snadný, přímý a trvalý přístup alespoň k
b) údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné
navázání kontaktu s poskytovatelem audiovizuální
mediální služby na vyžádání, zejména k poštovní
adrese pro doručování, telefonnímu číslu, adrese
internetových stránek, popřípadě k adrese pro
doručování elektronické pošty, a
(1) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na 32018L1808
vyžádání je povinen umožnit příjemcům služby
snadný, přímý a trvalý přístup alespoň k
c) informaci o tom, že jeho činnost se řídí právním
řádem České republiky a o tom, že orgánem dohledu
nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb
na vyžádání je Rada.
(2) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na 32018L1808
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 násilí nebo nenávisti vůči
skupině osob nebo jednotlivci z důvodu pohlaví, rasy,
barvy pleti, jazyka, náboženského vyznání nebo
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Článek 2
odst. 5b

5b. Členské státy zavedou a pravidelně aktualizují seznam
poskytovatelů mediálních služeb, kteří spadají do jejich
pravomoci, a uvedou, na kterých z kritérií podle odstavců 2 až
5 je jejich pravomoc založena. Členské státy tento seznam a
veškeré jeho aktualizace předloží Komisi.

Článek 5 odst. 1 1. Každý členský stát zajistí, aby poskytovatel mediálních
písm. c)
služeb spadající do jeho pravomoci umožnil příjemcům služby
snadný, přímý a trvalý přístup alespoň k těmto informacím:
c) údaje, které s ním umožňují rychlé, přímé a účinné
navázání kontaktu, včetně adresy elektronické pošty nebo
internetových stránek;

Článek 5 odst. 1 1. Každý členský stát zajistí, aby poskytovatel mediálních
písm. d)
služeb spadající do jeho pravomoci umožnil příjemcům služby
snadný, přímý a trvalý přístup alespoň k těmto informacím:
d) členský stát, do jehož pravomoci spadá, a příslušné
regulační orgány nebo subjekty nebo orgány dohledu.
Článek 6 odst. 1 1. Aniž jsou dotčeny povinnosti členských států respektovat a
písm. a)
chránit lidskou důstojnost, členské státy vhodnými prostředky
zajistí, aby audiovizuální mediální služby poskytované
poskytovateli mediálních služeb spadajícími do jejich
pravomoci neobsahovaly žádné:
a) podněcování k násilí či nenávisti namířené proti skupině
osob nebo členovi skupiny na základě kteréhokoli z důvodů
uvedených v článku 21 Listiny;

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQAGF8G8)

přesvědčení, politických nebo jiných názorů,
etnického nebo sociálního původu, genetických rysů,
státního občanství, příslušnosti
k národnostní
menšině, majetku, narození, rodu, zdravotního
postižení, věku, sexuální orientace nebo jiného
postavení.
§ 6 odst. 6
(6) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na 32018L1808 Článek 2 odst. 5a 5a. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé mediálních služeb
vyžádání je povinen Radě neprodleně oznámit
informovali příslušné vnitrostátní regulační orgány nebo
jakoukoli změnu skutečností, které mají vliv na
subjekty o jakýchkoli změnách, které mohou ovlivnit založení
určení, zda se na něj vztahuje tento zákon.
pravomoci v souladu s odstavci 2, 3 a 4.
§ 6 odst. 7
(7) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na 32018L1808 Článek 6 odst. 1 Článek 6
vyžádání je povinen zajistit, aby audiovizuální
písm. b)
1. Aniž jsou dotčeny povinnosti členských států respektovat a
mediální služby na vyžádání neobsahovaly veřejné
chránit lidskou důstojnost, členské státy vhodnými prostředky
podněcování ke spáchání teroristického trestného
zajistí, aby audiovizuální mediální služby poskytované
činu16).
poskytovateli mediálních služeb spadajícími do jejich
pravomoci neobsahovaly žádné:
b) veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného
činu, jak je uvedeno v článku 5 směrnice (EU) 2017/541.
§ 6 odst. 8 až (8)
Bez
výslovného
souhlasu
příslušného 32018L1808 Článek 7b
Členské státy přijmou vhodná a přiměřená opatření k zajištění
10
poskytovatele audiovizuální mediální služby na
toho, aby audiovizuální mediální služby poskytované
vyžádání není nikdo oprávněn audiovizuální mediální
poskytovateli mediálních služeb nebyly překryty pro obchodní
službu na vyžádání zpřístupňovat veřejnosti nebo ji
účely nebo změněny bez výslovného souhlasu těchto
šířit za jiným účelem.
poskytovatelů. Pro účely tohoto článku členské státy upřesní
podrobnosti o regulaci, včetně výjimek, zejména ve vztahu k
(9)
Bez
výslovného
souhlasu
příslušného
zajištění legitimních zájmů uživatelů, přičemž zohlední
poskytovatele audiovizuální mediální služby na
legitimní zájmy poskytovatelů mediálních služeb, kteří dané
vyžádání není nikdo oprávněn do audiovizuální
audiovizuální mediální služby původně poskytli.
mediální služby na vyžádání zasahovat, zejména
a) měnit nebo upravovat audiovizuální mediální
službu na vyžádání nebo její jednotlivé části obsahově
nebo technicky,
b) přerušovat zvukovou nebo obrazovou složku
audiovizuální mediální služby na vyžádání nebo jejích
jednotlivých částí, nebo
c) překrývat zcela nebo zčásti zvukovou nebo
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obrazovou složku audiovizuální mediální služby na
vyžádání nebo jejích jednotlivých částí, včetně
audiovizuálních obchodních sdělení a jiných
oznámení; v případě obrazové složky audiovizuální
mediální služby na vyžádání rovněž zmenšovat rozsah
jejího zobrazení na obrazovce přijímače.

§ 6a

(10) Ustanovení odstavce 9 se nevztahuje na
a) překrytí, která si vyhradil příjemce audiovizuální
mediální služby na vyžádání výlučně pro soukromé
použití, a která neslouží k přímému nebo nepřímému
hospodářskému prospěchu jiné osoby,
b) ovládací prvky uživatelských rozhraní nezbytných
pro fungování zobrazovacího přijímače nebo pro
orientaci v pořadech, jako jsou nastavení hlasitosti,
vyhledávací funkce, orientační nabídky nebo přehledy
dostupných pořadů,
c) překrytí dodaná příslušným poskytovatelem
audiovizuální mediální služby na vyžádání, včetně
titulků nebo obchodních sdělení, nebo
d) techniky datové komprese, které zmenšují velikost
datového souboru, a obdobné techniky nezbytné pro
přizpůsobení distribučním prostředkům, jako jsou
rozlišení nebo kódování, pokud v ničem nemění obsah
audiovizuální mediální služby na vyžádání ani jejích
jednotlivých částí.
§ 6a
32018L1808 Článek 6a
Ochrana nezletilých osob
odst. 1 až 3
(1) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na
vyžádání
a) zajistí volbou vhodných opatření, aby pořady, které
mohou narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj
nezletilých osob, jako je pornografie nebo hrubé
samoúčelné násilí, neměly tyto osoby za běžných
okolností možnost vidět nebo slyšet; tato opatření
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1. Členské státy přijmou vhodná opatření, která zajistí, aby
audiovizuální mediální služby poskytované poskytovateli
mediálních služeb spadajícími do jejich pravomoci, 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. Tato opatření mohou
zahrnovat volbu doby vysílání, nástroje pro ověřování věku
nebo jiná technická opatření. Musí být úměrná možné újmě
vyplývající z daného pořadu. Nejškodlivější obsah, jako je
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zahrnují nástroje pro ověřování věku nebo jiná
technická opatření, která umožňují zamezit nezletilým
osobám přístup k pořadu, a
b) poskytne k pořadům podle písmene a) dostatečné
informace o obsahu potenciálně závadném pro
nezletilé osoby, který se v těchto pořadech vyskytuje,
a to tak, aby byly snadno a bezúplatně dostupné.

§ 6b

(2) Osobní údaje nezletilých osob shromážděné nebo
jinak získané poskytovatelem audiovizuální mediální
služby na vyžádání za účelem plnění odstavce 1 písm.
a), nesmějí být zpracovávány pro obchodní účely,
jako je přímý marketing, profilování a reklama cílená
na základě chování.
§ 6b
32018L1808 Článek 7
Zpřístupňování audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání osobám se sluchovým a zrakovým
postižením
(1) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na
vyžádání je povinen tam, kde je to účelné, poskytnout
k pořadu otevřené nebo skryté titulky6) nebo
tlumočení do českého znakového jazyka pro osoby se
sluchovým postižením a audiopopis7) 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.
(2) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na
vyžádání po projednání s organizacemi sdružujícími
osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým
postižením zpracovává pro na sebe bezprostředně
navazující tříletá období (dále jen „hodnocené
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bezdůvodné násilí nebo pornografie, musí podléhat
nejpřísnějším opatřením.
2. Osobní údaje nezletilých shromážděné či jinak získané
poskytovateli mediálních služeb podle odstavce 1 nesmějí být
zpracovávány pro obchodní účely, jako je přímý marketing,
profilování a reklamy zaměřené na základě chování.
3. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé mediálních služeb
poskytovali divákům dostatečné informace o obsahu, který by
mohl narušit tělesný, duševní nebo mravní vývoj nezletilých
osob. Za tímto účelem poskytovatelé mediálních služeb
využívají systém popisující potenciálně škodlivou povahu
obsahu audiovizuální mediální služby.

Článek 7
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.
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období“) Akční plán zpřístupňování nabízených
pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se
zrakovým postižením (dále jen „Akční plán“), jímž se
zavazuje oproti bezprostředně předcházejícímu
hodnocenému období navýšit celkový podíl pořadů
zpřístupněných pro osoby se sluchovým postižením a
osoby se zrakovým postižením prostřednictvím
přiměřených opatření. Akční plán zpracovává
poskytovatel více než jedné audiovizuální mediální
služby na vyžádání v členění podle jednotlivých
služeb. Hodnocená období Akčních plánů vždy
počínají dnem 1. července prvního kalendářního roku
svého trvání a končí dnem 30. června posledního
kalendářního roku svého trvání. Poskytovatel
audiovizuální mediální služby na vyžádání předkládá
Radě nový Akční plán vždy do 30. června
kalendářního roku, na který připadá konec
předcházejícího hodnoceného období.

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.“

(3) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na
vyžádání předkládá Radě vyhodnocení plnění
Akčního plánu vždy do 30. září kalendářního roku, na
který připadl konec příslušného hodnoceného období.
(4) Povinnosti podle odstavců 1 a 2 se nevztahují na
pořady, které vzhledem k jejich povaze nelze nebo
není účelné pro osoby se sluchovým postižením a pro
osoby se zrakovým postižením zpřístupňovat,
zejména
a) hudební pořady,
b) pořady zaměřené výhradně na propagaci vlastní
audiovizuální mediální služby na vyžádání, výrobků,
služeb a dalších činností souvisejících s poskytováním
vlastní audiovizuální mediální služby na vyžádání,
nebo
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c) pořady, které sestávají pouze z televizní grafiky
nebo videotextu bez doprovodného mluveného slova.
§ 7 odst. 1

(1) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na 32018L1808
vyžádání je povinen vyhradit pro evropská díla8)
alespoň 30 % z celkového počtu pořadů nabízených v
katalogu pořadů své služby za sledované období a
zajistit jejich zvýraznění. Do celkového počtu pořadů,
z něhož se určuje podíl evropských děl, se
nezapočítávají zpravodajské pořady, záznamy
sportovních událostí a soutěžní pořady.
§ 7 odst. 2 a 3 (2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na 32018L1808
poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání s nízkým obratem a na poskytovatele
audiovizuální mediální služby na vyžádání, která
vykazuje nízkou sledovanost. Povinnosti podle
odstavce 1 se rovněž nevztahují na služby nebo
pořady, u nichž by vzhledem k jejich povaze nebo
tematickému
zaměření
bylo
jejich
plnění
neproveditelné
nebo
neodůvodněné.
Splnění
podmínek nízkého obratu a nízké sledovanosti podle
odstavce 1 se posuzuje podle pokynů vydaných
Evropskou komisí podle směrnice Evropského
parlamentu a Rady o audiovizuálních mediálních
službách s ohledem na měnící se situaci na trhu. Rada
tyto pokyny zveřejní po jejich publikaci v Ústředním
věstníku Evropské unie na svých internetových
stránkách.
(3) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na
vyžádání je povinen do 30 dnů ode dne uplynutí
sledovaného období předložit Radě zprávu o plnění
povinností podle odstavce 1, a nesplní-li ve
sledovaném období povinnosti podle odstavce 1, je
povinen předložit Radě rovněž odůvodnění, proč tak
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Článek 13
odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé mediálních služeb
poskytující audiovizuální mediální služby na vyžádání
spadající do jejich pravomoci zajistili ve svých katalozích
alespoň 30 % podíl evropských děl a zabezpečili jejich
zdůraznění.

Článek 13
odst. 6 a 7

6. Povinnost uložená podle odstavce 1 a požadavek pro
poskytovatele mediálních služeb, kteří se zaměřují na
publikum v jiných členských státech, stanovený v odstavci 2
se nepoužijí na poskytovatele mediálních služeb s nízkým
obratem nebo s nízkou sledovaností. Členské státy mohou od
těchto povinností nebo požadavků rovněž upustit, pokud by
vzhledem k povaze nebo tematickému zaměření
audiovizuálních mediálních služeb byly neproveditelné nebo
neodůvodněné.
7. Komise vydá po konzultaci s kontaktním výborem pokyny
týkající se výpočtu podílu evropských děl uvedeného v
odstavci 1 a definice nízké sledovanosti a nízkého obratu
podle odstavce 6.
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neučinil.
§ 8 odst. 1
písm. c)

§ 8 odst. 2
písm. e)

(1) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na 32018L1808
vyžádání je povinen zajistit, aby audiovizuální
obchodní sdělení obsažená v rámci jím poskytované
audiovizuální mediální služby na vyžádání
c) neobsahovala nebo nepodporovala diskriminaci
vůči skupině osob nebo jednotlivci na základě
pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, náboženského
vyznání nebo přesvědčení, politických nebo jiných
názorů, etnického nebo sociálního původu,
genetických rysů, státního občanství, příslušnosti
k národnostní menšině, majetku, rodu, zdravotního
postižení, věku, sexuální orientace nebo jiného
postavení,
(2) Zakazují se
32018L1808
e) audiovizuální obchodní sdělení obsahující
podprahové techniky.

Článek 9 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby audiovizuální obchodní sdělení
písm. c) ii)
poskytovaná poskytovateli mediálních služeb, kteří spadají do
jejich pravomoci, splňovala tyto požadavky:
c) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí:
ii) obsahovat nebo podporovat diskriminaci na základě
pohlaví, rasy nebo etnického původu, státní příslušnosti,
náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního
postižení, věku nebo sexuální orientace;

Článek 9 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby audiovizuální obchodní sdělení
písm. b)
poskytovaná poskytovateli mediálních služeb, kteří spadají do
jejich pravomoci, splňovala tyto požadavky:
b) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí používat
podprahové techniky;
§ 8 odst. 3 a 4 (3) Audiovizuální obchodní sdělení týkající se 32018L1808 Článek 9 odst. 1 e) audiovizuální obchodní sdělení týkající se alkoholických
alkoholických nápojů nesmějí být speciálně zaměřena
písm. e) a
nápojů nesmějí být výslovně zaměřena na nezletilé osoby a
na nezletilé osoby a nesmějí podporovat nestřídmou
písm. g)
nesmějí podporovat nestřídmé požívání těchto nápojů;
konzumaci těchto nápojů.
g) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí tělesně, psychicky
nebo mravně ohrožovat nezletilé osoby; nesmějí proto přímo
(4) Audiovizuální obchodní sdělení nesmějí fyzicky,
nabádat nezletilé osoby ke koupi nebo pronájmu produktu
psychicky nebo mravně ohrožovat nezletilé osoby tím,
nebo služby a využívat k tomu jejich nezkušenosti nebo
že
důvěřivosti, přímo nabádat nezletilé osoby, aby přesvědčovaly
a) přímo nabádají nezletilé osoby ke koupi nebo
své rodiče nebo třetí osoby ke koupi propagovaného zboží
nájmu určitého výrobku nebo služby s využitím jejich
nebo služby, využívat zvláštní důvěru, kterou mají nezletilé
nezkušenosti nebo důvěřivosti,
osoby k rodičům, svým učitelům nebo jiným osobám, ani
b) přímo nabádají nezletilé osoby, aby přemlouvaly
bezdůvodně zobrazovat nezletilé osoby v nebezpečných
své rodiče nebo jiné osoby ke koupi nabízeného zboží
situacích.
nebo služeb,
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c) využívají zvláštní důvěru nezletilých osob ke svým
rodičům, učitelům nebo k jiným osobám, nebo
d) bezdůvodně ukazují nezletilé osoby v
nebezpečných situacích.
§ 8a odst. 1 a 2 (1) Audiovizuální obchodní sdělení týkající se 32018L1808 Článek 9 odst. 2
alkoholických nápojů nesmějí
a) zobrazovat nezletilé osoby konzumující alkoholické
nápoje,
b) spojovat konzumaci alkoholických nápojů se
zvýšenými tělesnými výkony nebo s řízením
motorového vozidla,

Článek 22

c) vytvářet dojem, že konzumace alkoholických
nápojů přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu
úspěchu,
d) tvrdit, že alkoholické nápoje mají léčebné,
stimulující nebo uklidňující účinky, nebo že jsou
prostředkem řešení osobních konfliktů,
e) ukazovat abstinenci nebo umírněnost v požívání
alkoholických nápojů v nepříznivém světle, nebo
f) zdůrazňovat vysoký obsah alkoholu jako pozitivní
vlastnost alkoholického nápoje.

§ 8a odst. 3

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na
sponzorování a umístění produktu.
(3) Etické kodexy samoregulace stanoví podrobnější 32018L1808 Článek 9
požadavky na audiovizuální obchodní sdělení týkající
odst. 3
se alkoholických nápojů. Jejich cílem musí být účinně
omezit vystavování nezletilých osob audiovizuálním
obchodním sdělením týkajícím se alkoholických
nápojů.
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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.
Televizní reklama a teleshopping na alkoholické nápoje musí
splňovat tato kritéria:
a) nesmí být vysloveně zaměřena na nezletilé osoby, a zvláště
nesmí zobrazovat nezletilé osoby požívající tyto nápoje;
b) nesmí spojovat požívání alkoholu se zvýšenou fyzickou
výkonností nebo s řízením motorových vozidel;
c) nesmí vytvářet dojem, že požívání alkoholu přispívá ke
společenskému nebo sexuálnímu úspěchu;
d) nesmí tvrdit, že alkohol má léčebné vlastnosti nebo
povzbuzující či uklidňující účinek nebo že je prostředkem
řešení osobních problémů;
e) nesmí nabádat k nestřídmému požívání alkoholických
nápojů nebo záporně hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost;
f) nesmí jako kladnou vlastnost nápojů zdůrazňovat jejich
vysoký obsah alkoholu.
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 audiovizuálním obchodním
sdělením týkajícím se alkoholických nápojů.
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§ 8a odst. 4

§ 10 odst. 1

(4) Etické kodexy samoregulace stanoví podrobnější 32018L1808
požadavky na audiovizuální obchodní sdělení, která
provázejí pořady pro děti nebo jsou v těchto pořadech
obsažena, a týkají se 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 je zajistit, aby audiovizuální obchodní sdělení
nezdůrazňovala kladné vlastnosti nutričních aspektů
těchto potravin a nápojů, a rovněž účinně omezit
vystavování
nezletilých
osob
audiovizuálním
obchodním sdělením týkajícím se těchto potravin a
nápojů.
(1) Umístění produktu není dovoleno ve 32018L1808
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech,
spotřebitelských
publicistických
pořadech,
náboženských pořadech a v pořadech pro děti. Za
umístění produktu se nepovažuje případ, kdy se
neprovádí žádná platba, ale pouze se bezúplatně
poskytuje určité zboží nebo služba, zejména rekvizity
nebo ceny pro soutěžící s cílem zařadit je do pořadu.
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Článek 9
odst. 4

Článek 11
odst. 2

32010L0013
Preambule
Bod 91

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.
2. Umístění produktu je dovoleno ve všech audiovizuálních
mediálních službách s výjimkou zpravodajských a
publicistických pořadů, spotřebitelských publicistických
pořadů, náboženských pořadů a pořadů pro děti.
Umístění produktu do kinematografických děl a do audiovizuálních děl vytvořených pro televizi je realitou. Pro
zajištění rovných podmínek, a tedy i zvýšení
konkurenceschopnosti evropského mediálního průmyslu,
pravidla pro umístění produktu jsou nezbytná. Definice
umístění produktu stanovená touto směrnicí by měla
zahrnovat jakoukoli podobu audiovizuálního obchodního
sdělení, jež je tvořeno začleněním produktu, služby, nebo
související ochranné známky či zmínky o nich do pořadu, za
úplatu nebo obdobnou protihodnotu. Bezplatné poskytnutí
zboží nebo služeb, jako např. rekvizit nebo cen, by mělo být
považováno za umístění produktu pouze tehdy, pokud toto
zboží nebo služby mají významnou hodnotu. Umístění
produktu by mělo podléhat stejným kvalitativním pravidlům a
omezením jako audiovizuální obchodní sdělení. Rozhodujícím
kritériem pro rozlišení mezi sponzorstvím a umístěním
produktu je skutečnost, že při umístění produktu je zmínka o
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§ 10 odst. 2
písm. a)

§ 10a

produktu začleněna do děje pořadu, což je důvodem, proč
definice v čl. 1 odst. 1 písm. m) obsahuje slovo „do“. Naopak
sponzorský vzkaz může být ukázán během pořadu, netvoří
však součást děje.
(2) Pořady obsahující umístění produktu musejí 32018L1808 Článek 11
3. Pořady, které obsahují umístění produktu, musí splňovat
splňovat tyto požadavky:
odst. 3 písm. a) tyto požadavky:
a) jejich obsah a zařazení v katalogu pořadů nesmí být
a) jejich obsah a uspořádání v programové skladbě v případě
ovlivněny tak, aby tím byla dotčena redakční
televizního vysílání nebo v katalogu v případě
odpovědnost
a
nezávislost
poskytovatele
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání nejsou v
audiovizuální mediální služby na vyžádání,
žádném případě ovlivněny tak, aby tím byla dotčena
odpovědnost a redakční nezávislost poskytovatele mediálních
služeb;
§ 10a
32018L1808 Článek 4
2. Pokud některý členský stát:
Pozastavení šíření audiovizuální mediální služby na
odst. 2 až 5
a) využil možnost přijetí podrobnějších nebo přísnějších
vyžádání v České republice, jejíž poskytovatel náleží
pravidel obecného veřejného zájmu podle odstavce 1 a
do pravomoci jiného členského státu Evropské unie
b)má za to, že poskytovatel mediálních služeb spadající do
(1) Rada může rozhodnout o pozastavení šíření
pravomoci jiného členského státu poskytuje audiovizuální
audiovizuální mediální služby na vyžádání v České
mediální služby, které jsou zcela nebo převážně zaměřeny na
republice, jejíž poskytovatel spadá do pravomoci
jeho území, může požádat členský stát, do jehož pravomoci
jiného členského státu Evropské unie, pokud
poskytovatel mediálních služeb spadá, aby vyřešil jakékoli
a) poskytovatel této služby v průběhu uplynulých 12
potíže zjištěné ve vztahu k tomuto odstavci. Oba členské státy
měsíců nejméně dvakrát zřejmým, závažným a
loajálně a urychleně spolupracují s cílem dosáhnout
hrubým způsobem porušil § 6a odst. 1, nebo obsah
oboustranně uspokojivého řešení. Po obdržení odůvodněné
služby ohrozil veřejné zdraví nebo představoval
žádosti podle prvního pododstavce požádá členský stát, který
závažné a značné riziko jeho ohrožení,
má pravomoc, poskytovatele mediálních služeb, aby
dodržoval příslušná pravidla obecného veřejného zájmu.
b) porušení tohoto zákona a řádně odůvodněný záměr
Členský stát, který má pravomoc, pravidelně informuje
pozastavit šíření audiovizuální mediální služby na
dožadující členský stát o krocích, které byly pro řešení
vyžádání v České republice písemně oznámila
uvedených zjištěných problémů přijaty. Členský stát, který má
Evropské komisi a regulačnímu orgánu členského
pravomoc, informuje dožadující členský stát a Komisi do
státu Evropské unie, do jehož pravomoci poskytovatel
dvou měsíců od obdržení žádosti o výsledcích, kterých bylo
služby náleží (dále jen „příslušný regulační orgán
dosaženo, a vysvětlí důvody v případě, že nemohlo být
členského státu Evropské unie“), spolu se žádostí o
nalezeno řešení. Kterýkoli z těchto členských států může
konzultace,
kdykoli vyzvat kontaktní výbor, aby daný případ posoudil.
3. Dotčený členský stát může přijmout vhodná opatření proti
c) poskytovateli audiovizuální mediální služby na
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vyžádání umožnila vyjádřit k věci své stanovisko a

dotyčnému poskytovateli mediálních služeb, pokud:
a) má za to, že výsledky dosažené uplatněním odstavce 2
nejsou uspokojivé, a
b) uvedl důkazy svědčící o tom, že dotyčný poskytovatel
mediálních služeb 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 dotčeném členském státě; uvedené
důkazy umožní, aby toto obcházení bylo náležitě doloženo,
aniž by bylo třeba dokládat úmysl poskytovatele mediálních
služeb tato přísnější pravidla obcházet. 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 poskytovatel mediálních služeb, svůj úmysl přijmout
taková opatření, přičemž uvedl důvody, na jejichž základě
situaci posoudil;
b) členský stát dodržel právo dotyčného poskytovatele
mediálních služeb na obhajobu, a zejména mu umožnil
vyjádřit své stanovisko k údajnému obcházení předpisů a k
opatřením, které má oznamující členský stát v úmyslu
přijmout, a
c) Komise poté, co požádala skupinu ERGA, aby v souladu s
čl. 30b odst. 3 písm. d) poskytla stanovisko, rozhodla, že
opatření jsou slučitelná s právem Unie, a zejména že
posouzení ze strany členského státu, jenž opatření podle
odstavců 2 a 3 tohoto článku přijal, jsou řádně odůvodněna;
Komise průběžně a náležitě informuje kontaktní výbor.
5. Komise rozhodne do tří měsíců po obdržení oznámení
uvedeného v odst. 4 písm. a), zda jsou tato opatření slučitelná
s právem Unie. Pokud Komise rozhodne, že tato opatření
nejsou slučitelná s právem Unie, nařídí dotčenému členskému
státu, aby se jejich přijetí zdržel. Pokud Komise nemá k

d) má za to, že konzultace s Evropskou komisí a
příslušným regulačním orgánem členského státu
Evropské unie nevedly ve lhůtě 30 dnů od obdržení
oznámení podle písmene b) Evropskou komisí ke
smírnému řešení.
(2) Rada se může odchýlit od postupu podle odstavce
1 a rozhodnout o pozastavení šíření audiovizuální
mediální služby na vyžádání v České republice, která
náleží do pravomoci jiného členského státu Evropské
unie, pokud
a) má za to, že obsahem audiovizuální mediální
služby na vyžádání byl zřejmým, závažným a hrubým
způsobem porušen § 6 odst. 7 nebo obsah této služby
ohrožuje veřejnou bezpečnost, včetně národní
bezpečnosti a obrany nebo představuje závažné a
značné riziko jejich ohrožení, došlo-li již k tomuto
činu alespoň jednou během uplynulých 12 měsíců,
b) porušení tohoto zákona a řádně odůvodněný záměr
pozastavit šíření audiovizuální mediální služby na
vyžádání v České republice písemně oznámila jejímu
poskytovateli, Evropské komisi a příslušnému
regulačnímu orgánu členského státu Evropské unie a
c) poskytovateli audiovizuální mediální služby na
vyžádání umožnila vyjádřit k věci své stanovisko.
(3) Rada se může v naléhavých případech v době do
30 dnů ode dne, kdy dle jejího názoru došlo k
porušení tohoto zákona odchýlit od postupu
uvedeného v odstavci 2 písm. a) a b), pokud přijaté
opatření neprodleně sdělí Evropské komisi a
příslušnému regulačnímu orgánu členského státu
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Evropské unie a ve sdělení uvede důvody, na základě
kterých se domnívá, že se jedná o naléhavý případ.

dispozici informace nezbytné k přijetí rozhodnutí podle
prvního pododstavce, požádá dotčený členský stát do jednoho
měsíce od obdržení oznámení o všechny informace nezbytné
k dosažení uvedeného rozhodnutí. Lhůta, v níž Komise má
přijmout rozhodnutí, se pozastaví, dokud daný členský stát
tyto informace neposkytne. Pozastavení lhůty nesmí trvat déle
než jeden měsíc.

(4) Pokud jsou obsahem audiovizuální mediální
služby na vyžádání z jiného členského státu Evropské
unie porušována ustanovení zákona, jimiž se
v oblastech koordinovaných v rámci Evropské unie
v souladu s právem Evropské unie stanoví podrobnější
nebo přísnější pravidla (dále jen „zvláštní pravidla“),
a která je směrována zcela nebo převážně na území
České republiky, může Rada požádat příslušný
regulační orgán členského státu Evropské unie, aby
toto porušení vyřešil. Rada s příslušným regulačním
orgánem členského státu Evropské unie v této věci
spolupracuje
urychleně
s cílem
dosáhnout
uspokojivého řešení.
(5) Rada může rozhodnout o pozastavení šíření
audiovizuální mediální služby na vyžádání v České
republice z členského státu Evropské unie uvedeného
v odstavci 4, jejímž obsahem jsou porušována zvláštní
pravidla, pokud
a) uvedla důkazy svědčící o tom, že poskytovatel
audiovizuální mediální služby na vyžádání se usadil
v jiném členském státě Evropské unie, aby obešel
zvláštní pravidla, jež by se na něj vztahovala, pokud
by byl usazen v České republice; důkazy musejí
umožnit náležité doložení obcházení zvláštních
pravidel bez toho, aby bylo třeba poskytovateli
audiovizuální mediální služby na vyžádání dokládat
úmysl zvláštní pravidla obcházet,
b) řádně odůvodněný záměr pozastavit šíření
audiovizuální mediální služby na vyžádání podle
písmene a) v České republice písemně oznámila
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Evropské komisi a příslušnému regulačnímu orgánu
členského státu Evropské unie spolu s důvody, na
jejichž základě situaci posoudila,
c) umožnila poskytovateli audiovizuální mediální
služby na vyžádání vyjádřit své stanovisko k porušení
zákona a k záměru pozastavit šíření jeho služby
v České republice,
d) má za to, že výsledky dosažené součinností
s příslušným regulačním orgánem členského státu
Evropské unie nejsou uspokojivé a
e) obdržela písemné rozhodnutí Evropské komise, že
uskutečnění záměru podle písmene b) je slučitelné
s právem Evropské unie a rozhodnutí Rady o
pozastavení šíření audiovizuální mediální služby na
vyžádání v České republice je řádně odůvodněno.
(6) Rozhodnutí o pozastavení síření audiovizuální
mediální služby na vyžádání v České republice Rada
oznámí
každému
poskytovateli
připojení.
Poskytovatel připojení nesmí program označený
v rozhodnutí Rady na území České republiky šířit ode
dne bezprostředně následujícího po dni doručení
rozhodnutí Rady, a to do dne, kdy rozhodnutí Rady
pozbude platnosti.
(7) Rozhodnutí o pozastavení šíření audiovizuální
mediální služby na vyžádání v České republice
pozbude platnosti uplynutím doby, na kterou Rada
jeho platnost ve výroku rozhodnutí omezila,
nejpozději však uplynutím 180 dnů ode dne nabytí
právní moci. Rozhodnutí o pozastavení šíření
audiovizuální mediální služby na vyžádání, které bylo
vydáno podle odstavce 1, pozbude platnosti,
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rozhodne-li Evropská komise, že není slučitelné
s právem Evropské unie, a to dnem, kdy o tom Rada
na své úřední desce a na svých internetových
stránkách uveřejní oznámení. Oznámení je Rada
povinna uveřejnit první pracovní den bezprostředně
následující po dni, ve kterém obdržela písemné
vyhotovení rozhodnutí Evropské komise.
§ 12 odst. 1 (1) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na 32018L1808 Článek 2 odst. 5a 5a. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé mediálních služeb
písm. a)
vyžádání se dopustí přestupku tím, že
informovali příslušné vnitrostátní regulační orgány nebo
subjekty o jakýchkoli změnách, které mohou ovlivnit založení
a) nesplní oznamovací povinnost podle § 5 odst. 1
pravomoci v souladu s odstavci 2, 3 a 4.
nebo 2, § 6 odst. 6 nebo podle § 19 odst. 1,
§ 12 odst. 1 (1) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na 32018L1808 Článek 5 odst. 1 1. Každý členský stát zajistí, aby poskytovatel mediálních
písm. c)
vyžádání se dopustí přestupku tím, že
písm. c) a d)
služeb spadající do jeho pravomoci umožnil příjemcům služby
c) nesplní některou z povinností podle § 6 odst. 1, 3, 4
snadný, přímý a trvalý přístup alespoň k těmto informacím:
nebo 5 nebo § 6b odst. 1, 2 nebo 3,
c) údaje, které s ním umožňují rychlé, přímé a účinné
navázání kontaktu, včetně adresy elektronické pošty nebo
internetových stránek;
d) členský stát, do jehož pravomoci spadá, a příslušné
regulační orgány nebo subjekty nebo orgány dohledu.
Článek 7
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Článek 7
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
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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.
§ 12 odst. 1 (1) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na 32018L1808 Článek 6 odst. 1 1. Aniž jsou dotčeny povinnosti členských států respektovat a
písm. d)
vyžádání se dopustí přestupku tím, že
písm. a) a b)
chránit lidskou důstojnost, členské státy vhodnými prostředky
d) nesplní některou z povinností podle § 6 odst. 2
zajistí, aby audiovizuální mediální služby poskytované
nebo 7 nebo § 6a odst. 1 nebo 2,
poskytovateli mediálních služeb spadajícími do jejich
pravomoci neobsahovaly žádné:
a) podněcování k násilí či nenávisti namířené proti skupině
osob nebo členovi skupiny na základě kteréhokoli z důvodů
uvedených v článku 21 Listiny;
b) veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného
činu, jak je uvedeno v článku 5 směrnice (EU) 2017/541.
Článek 6a
odst. 1 až 3
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1. Členské státy přijmou vhodná opatření, která zajistí, aby
audiovizuální mediální služby poskytované poskytovateli
mediálních služeb spadajícími do jejich pravomoci, 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. Tato opatření mohou
zahrnovat volbu doby vysílání, nástroje pro ověřování věku
nebo jiná technická opatření. Musí být úměrná možné újmě
vyplývající z daného pořadu. Nejškodlivější obsah, jako je
bezdůvodné násilí nebo pornografie, musí podléhat
nejpřísnějším opatřením.
2. Osobní údaje nezletilých shromážděné či jinak získané
poskytovateli mediálních služeb podle odstavce 1 nesmějí být
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zpracovávány pro obchodní účely, jako je přímý marketing,
profilování a reklamy zaměřené na základě chování.
3. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé mediálních služeb
poskytovali divákům dostatečné informace o obsahu, který by
mohl narušit tělesný, duševní nebo mravní vývoj nezletilých
osob. Za tímto účelem poskytovatelé mediálních služeb
využívají systém popisující potenciálně škodlivou povahu
obsahu audiovizuální mediální služby.
§ 12 odst. 1 (1) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na 32018L1808 Článek 9 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby audiovizuální obchodní sdělení
písm. f)
vyžádání se dopustí přestupku tím, že
písm. c) ii)
poskytovaná poskytovateli mediálních služeb, kteří spadají do
f) nesplní některou z povinností podle § 8 odst. 1, 2, 3
jejich pravomoci, splňovala tyto požadavky:
nebo 4 nebo § 8a odst. 1,
c) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí:
ii) obsahovat nebo podporovat diskriminaci na základě
pohlaví, rasy nebo etnického původu, státní příslušnosti,
náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního
postižení, věku nebo sexuální orientace;
Článek 9 odst. 1 b) audiovizuální obchodní
podprahové techniky;
písm. b)

sdělení

nesmějí

používat

Článek 9 odst. 1 e) audiovizuální obchodní sdělení týkající se alkoholických
nápojů nesmějí být výslovně zaměřena na nezletilé osoby a
písm. e) a
nesmějí podporovat nestřídmé požívání těchto nápojů;
písm. g)
g) audiovizuální obchodní sdělení nesmějí tělesně, psychicky
nebo mravně ohrožovat nezletilé osoby; nesmějí proto přímo
nabádat nezletilé osoby ke koupi nebo pronájmu produktu
nebo služby a využívat k tomu jejich nezkušenosti nebo
důvěřivosti, přímo nabádat nezletilé osoby, aby přesvědčovaly
své rodiče nebo třetí osoby ke koupi propagovaného zboží
nebo služby, využívat zvláštní důvěru, kterou mají nezletilé
osoby k rodičům, svým učitelům nebo jiným osobám, ani
bezdůvodně zobrazovat nezletilé osoby v nebezpečných
situacích.
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