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Pozn.: Ustanovení § 6 odst. 4, § 20 bodu 21 a § 25 nabývají účinnosti 1.1.2011.

 
§ 6

Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
 

            (1) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen umožnit příjemcům
služby snadný, přímý a trvalý přístup alespoň k

a)        základním údajům o poskytovateli audiovizuální mediální služby na vyžádání, jimiž jsou
název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické
osoby nebo bydliště v případě fyzické osoby a u zahraniční osoby rovněž adresa podniku
nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny,

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, popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty, a

c)        informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb
na vyžádání je Rada.

 
            (2) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen zajistit, aby
audiovizuální mediální služba na vyžádání neobsahovala sdělení záměrně zpracované tak, aby mělo
vliv na podvědomí fyzické osoby, aniž by jej tato osoba vědomě vnímala, a aby nepodněcovala k
nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného
smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině,
majetku, rodu nebo jiného postavení.
 
            (3) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen zajistit, aby
audiovizuální mediální služba na vyžádání, jejíž obsah může vážně narušit fyzický, psychický nebo
mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahuje pornografii a hrubé samoúčelné násilí,
byla dostupná pouze tak, aby děti a mladiství neměli běžně možnost obsah této audiovizuální
mediální služby na vyžádání vidět nebo slyšet.
 
            (4) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen tam, kde je to účelné,
poskytnout k pořadu otevřené titulky nebo skryté titulky6) nebo tlumočení do českého znakového
jazyka7) pro osoby se sluchovým postižením a zvukovou stopu určenou pro osoby se zrakovým
postižením, má-li je k dispozici, nebo jinak zajistit, aby některé pořady poskytované v rámci
audiovizuální mediální služby na vyžádání byly přístupné osobám se sluchovým postižením a
osobám se zrakovým postižením.
 
            (5) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen zajistit, aby byly v
náležité technické kvalitě uchovávány záznamy všech pořadů a audiovizuálních obchodních sdělení,
která pořady doprovázela nebo byla do pořadů zahrnuta a v rámci audiovizuální mediální služby na
vyžádání šířena, alespoň po dobu 30 dnů ode dne ukončení poskytování pořadu nebo po dobu 30
dnů ode dne ukončení šíření audiovizuálního obchodního sdělení, a na písemnou výzvu je zapůjčit
Radě; poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání má vůči Radě právo na náhradu
nutných nákladů spojených se zapůjčením záznamů pořadů a audiovizuálních obchodních sdělení.



 
            (6) Bylo-li zahájeno řízení před orgánem veřejné moci týkající se určitého pořadu nebo
audiovizuálního obchodního sdělení, je poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání
povinen na písemnou výzvu příslušného orgánu veřejné moci uchovat záznam pořadu nebo
audiovizuálního obchodního sdělení v podobě, ve které byly poskytovány, a v náležité technické
kvalitě až do pravomocného rozhodnutí ve věci.
 
            (7) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen na písemnou výzvu
poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 4 odst. 2 písm. d)
až f) a § 15.
____________________
6) § 1 písm. k) zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování
audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění
zákona č. 384/2008 Sb.

 
§ 8

Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání týkající se
audiovizuálních obchodních sdělení

 
            (1) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen zajistit, aby
audiovizuální obchodní sdělení obsažená v rámci jím poskytované audiovizuální mediální služby na
vyžádání

a)      byla snadno rozpoznatelná,
b)     nenarušovala lidskou důstojnost,
c)      neobsahovala nebo nepodporovala diskriminaci z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka,

víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu,
příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení,

d)     nepodporovala chování ohrožující zdraví nebo bezpečnost,
e)      nepodporovala chování vážně ohrožující ochranu životního prostředí.

 
            (2) Zakazují se

a)      skrytá audiovizuální obchodní sdělení,
b)     audiovizuální obchodní sdělení týkající se cigaret nebo jiných tabákových výrobků,
c)      audiovizuální obchodní sdělení týkající se léčivých přípravků nebo léčebných postupů, které

jsou v České republice dostupné pouze na lékařský předpis.
 
            (3) Audiovizuální obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů nesmějí být zaměřena
na děti a mladistvé a nesmějí podporovat nestřídmou konzumaci těchto nápojů.
 
            (4) Audiovizuální obchodní sdělení nesmějí fyzicky nebo mravně ohrožovat děti a mladistvé
tím, že

a)         přímo nabádají děti a mladistvé ke koupi nebo pronájmu určitého výrobku nebo služby s
využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti,

b)        přímo nabádají děti a mladistvé, aby přemlouvali své rodiče nebo jiné osoby ke koupi
nabízeného zboží nebo služeb,

c)         využívají zvláštní důvěru dětí a mladistvých ke svým rodičům, učitelům nebo k jiným
osobám, nebo

d)        bezdůvodně ukazují děti a mladistvé v nebezpečných situacích.
 

§ 20



 
            Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č.
501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č.
348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č.
304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č.
196/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

 
(…)

 
            42. V § 12 odst. 12 písm. b) se slova „rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo
příslušnosti k určité skupině obyvatelstva“ nahrazují slovy „pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a
náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k
národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení“.
 
 
            57. V § 32 odst. 1 písm. c) se slova „důvodů rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo
příslušnosti k určité skupině obyvatelstva“ nahrazují slovy „důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti,
jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu,
příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení“.

 
            73. § 48 a 49 včetně nadpisů znějí:

 
„§ 48

 
Povinnosti provozovatelů vysílání při vysílání obchodních sdělení

 
            (1) Provozovatelé vysílání nesmějí zařazovat do vysílání

a)      obchodní sdělení, která nejsou snadno rozpoznatelná,
b)     obchodní sdělení, která podporují chování ohrožující zdraví nebo bezpečnost nebo chování,

které hrubě ohrožuje ochranu životního prostředí,
c)      obchodní sdělení, v nichž účinkují hlasatelé, moderátoři a redaktoři zpravodajských a

politicko-publicistických pořadů,
d)     náboženská a ateistická obchodní sdělení,
e)      obchodní sdělení politických stran a hnutí a obchodní sdělení nezávislých kandidátů na

poslance, senátory nebo členy zastupitelstva územního samosprávného celku, pokud zvláštní
zákon nestanoví jinak,

f)       obchodní sdělení týkající se léčivých přípravků nebo léčebných postupů, které jsou v České
republice dostupné pouze na lékařský předpis,

g)      obchodní sdělení týkající se cigaret nebo jiných tabákových výrobků,
h)     skrytá obchodní sdělení,
i)       obchodní sdělení obsahující podprahové sdělení,
j)       obchodní sdělení, která snižují lidskou důstojnost,
k)     obchodní sdělení útočící na víru nebo náboženství nebo na politické nebo jiné smýšlení,
l)       obchodní sdělení obsahující diskriminaci na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a

náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu,
příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

 
            (2) Obchodní sdělení nesmějí fyzicky nebo mravně ohrožovat děti a mladistvé tím, že

a)         přímo nabádají děti a mladistvé ke koupi nebo pronájmu určitého výrobku nebo služby s
využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti,



b)        přímo nabádají děti a mladistvé, aby přemlouvali své rodiče nebo jiné osoby ke koupi
nabízeného zboží nebo služeb,

c)         využívají zvláštní důvěru dětí a mladistvých ke svým rodičům, učitelům nebo k jiným
osobám, nebo

d)        bezdůvodně ukazují děti a mladistvé v nebezpečných situacích.
 
            (3) Za pravdivost údajů obsažených v obchodním sdělení odpovídá zadavatel obchodního
sdělení; pokud zadavatele obchodního sdělení nelze určit, odpovídá provozovatel vysílání.
Zadavatelem obchodního sdělení se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která objednala u jiné
právnické nebo fyzické osoby obchodní sdělení.

 


