
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY REGULUJÍCÍ 
HLASITOST NĚKTERÝCH ČÁSTÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ  

V průběhu června 2012 obdržela Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 
„Rada“) od Asociace televizních organizací a od provozovatele vysílání CET 21 spol. 
s r.o. připomínky k návrhu vyhlášky o některých charakteristikách zvukové složky 
programu v televizním vysílání a způsobu měření hlasitosti zvukové složky programu 
v televizním vysílání. /návrh znění vyhlášky v příloze/ 

S obsahem připomínek se Rada seznámila na svém 12. zasedání, které se konalo 
26. – 27. června 2012. Rada zároveň provedla podrobné vypořádání s předloženými 
připomínkami. 

 

 

 
Vypořádání s připomínkami: 
 
[1] ATO považuje za vhodné, aby věc byla ponechána samoregulaci provozovatelů 
televizního vysílání. Jedná se o složitou věc, která není snadno uchopitelná a nelze 
pro ni stanovit „tvrdá pravidla“. 
 
Ad 1) Rada konstatovala, že respektuje vyslovený názor, avšak v dané fázi 
přípravy legislativního řešení se již tento názor míjí se zadáním, jež představují 
připomínky k předloženým legislativním návrhům. 
 
 
[2] Prováděcí vyhláška podle názoru ATO nekoresponduje s navrženým zněním 
zákona. 
 
Ad 2) Tato připomínka sama o sobě není dostatečně konkrétní. 

Z připomínky vůbec nevyplývá, v čem podle názoru ATO má ono zmíněné 
„nekorespondování“ vyhlášky se zákonem spočívat a o co ATO svůj názor opírá. Za 
těchto okolností ani sama ATO nemůže očekávat podrobné vypořádání této své 
připomínky, když připomínka neobsahuje konkrétní odborné argumenty, na něž by 
Rada mohla reagovat. Lze pouze shrnout důvody, proč je navrhovaná prováděcí 
vyhláška zcela v souladu s navrhovaným zněním novely zákona č. 231/2001 Sb. 

Navrhovaný text prováděcí vyhlášky je založen na odkazu a tedy na převzetí již 
existujících technických pravidel vytvořených respektovanou odbornou mezinárodní 
organizací, tj. Doporučení Evropské vysílací unie EBU-R 128 „Normalizace hlasitosti 
a povolená maximální úroveň audio signálů“, Ženeva, srpen 2011 a Technického 
dokumentu Evropské vysílací unie EBU Tech Doc 3343 „Praktické směrnice pro 
produkci a realizaci v souladu s EBU R 128“, Verze 1.1, Ženeva, říjen 2011. 
S ohledem na jejich původ ani nelze takový soubor pravidel opominout při úvahách o 
obsahu vyhlášky. 



Rovněž způsoby měření hlasitosti zvukové složky programu přebírají pravidla 
zakotvená v dokumentech EBU. 

Podstatou a cílem navrhované novely zákona, jak vyplývá i z formulace výše 
citovaného ustanovení, je zajistit, aby hlasitost vysílání reklam, teleshoppingu a 
označení sponzora v televizním vysílání nebyla vyšší než hlasitost pořadů a 
ostatních částí vysílání. 

Ze znění shora uvedeného Doporučení EBU rovněž plyne, že jeho cílem je 
sjednocení (normalizace) hlasitosti zvukové složky ve vysílání a i z jeho textu je 
patrné, že toto Doporučení rovněž (stejně jako navrhovaná novela zákona) reaguje 
na stížnosti diváků na rozdíly v hlasitosti mezi různými částmi vysílání. 

Navrhované znění novely zákona především požaduje, aby provozovatelé 
televizního vysílání zajistili, aby reklamy, teleshopping a označení sponzora nebyly 
vysílány takovým způsobem, že hlasitost jejich vysílání je vyšší než hlasitost pořadů 
a dalších částí vysílání. 

Splnění tohoto požadavku lze spolehlivě dosáhnout jen tím, že provozovatelé 
vysílání vyhoví požadavkům shora uvedeného Doporučení EBU a zvuková složka 
jimi vysílaných programů (všech částí těchto programů) bude v souladu s pravidly 
uvedenými v tomto Doporučení. To nachází výraz v navrhované vyhlášce. 

Dodržování obsahu Doporučení EBU, jak je požadováno vyhláškou, zajistí tedy 
jednotnou úroveň zvukové složky všech částí vysílání, což je zcela v souladu 
s formulací navrhované novely zákona č. 231/2001 Sb. Jinými slovy, vyhláška zde 
pouze v souladu se zákonným zmocněním stanoví předpoklady, pravidla a nástroje 
k tomu, aby bylo dosaženo splnění požadavku vyplývajícího z navrhované novely 
zákona. 

Vyhláška odkazující na konkrétní technická pravidla vytvořená Evropskou vysílací 
unií navíc přispívá k objektivizaci navrhované novely zákona. Usnadňuje tak nejen 
kontrolu plnění požadavků plynoucích z navrhované novely zákona a jejich 
vymáhání, ale také usnadňuje adresátům právní normy (provozovatelům vysílání) 
plnění požadavků vyplývajících z navrhované novely, když odkazuje na konkrétní a 
prověřený soubor technických pravidel vydaných respektovanou mezinárodní 
organizací, jehož převzetím a dodržováním provozovatelé vysílání splní povinnosti 
ukládané jim navrhovanou novelou. 

 
 
[3] Hladina hlasitosti regulovaného vysílání by podle ATO měla být normována na 
cílovou hladinu -23,0 LUFS, s maximální odchylkou +/- 1,0 LU. 
 
Ad 3) Rada souhlasí, uvedený návrh je de facto jádrem doporučení Evropské 
vysílací unie EBU-R 128 „Normalizace hlasitosti a povolená maximální úroveň 
audio signálů“, Ženeva, srpen 2011. 
 
Posuzované legislativní návrhy nejsou s doporučením v rozporu (srov. též 
vypořádání připomínek pod bodem 5). 
 



 
[4] Problém, na který si diváci stěžují, podle ATO nevzniká při vysílání, ale již při 
výrobě reklamních spotů resp. dalších částí vysílání. Reklama je sdělením 
zadavatele reklamy, nikoli provozovatele vysílání (obdobně jako např. reklama na 
plakátu není sdělením majitele plakátovací plochy). Provozovatelé vysílání šíří 
reklamu v podobě, v jaké ji vyrobili a dodali k odbavení objednatelé jejího šíření. 
Proto ATO navrhuje, aby byla do zákona vložena možnost, aby se provozovatel 
vysílání zprostil odpovědnosti za správní delikt, pokud by prokázal, že osoba, která u 
něj odvysílání reklamy či jiného obchodního sdělení objednala, dodala obchodní 
sdělení vyrobené v rozporu s jeho pokyny a v důsledku toho došlo k porušení zákona 
(srov. ustanovení § 6b odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy). 
 
Ad 4) Připomínka vypořádána pod body 6) a 7). 
 
 
[5] CET 21 spol. s r.o. navrhuje změnit klíčové ustanovení novely (navrhovaný nový 
odstavec 3 v § 49 zákona č. 231/2001 Sb.) tak, že by znělo takto: 

 
„(3) Provozovatel televizního vysílání je povinen zajistit, aby reklamy, teleshopping 
a označení sponzora byly vysílány takovým způsobem, že hladina hlasitosti jejich 
vysílání je v souladu s technickou specifikací stanovenou vyhláškou. Takový způsob 
vysílání se použije i při vysílání zvukově-obrazových prostředků oddělujících reklamu 
a teleshopping od ostatních částí vysílání podle odstavce 1 písm. a).  
 
„(3) Provozovatel televizního vysílání je povinen zajistit, aby reklamy, teleshopping 
a označení sponzora nebyly vysílány takovým způsobem, že hladina hlasitosti jejich 
vysílání je vyšší než hlasitost ostatních pořadů a dalších částí vysílání, a to v souladu 
s technickou specifikací stanovenou vyhláškou.  
Takový způsob vysílání se použije i při vysílání zvukově-obrazových prostředků 
oddělujících reklamu a teleshopping od ostatních částí vysílání podle odstavce 1 
písm. a).  
 
 
Ad 5) Z obecného hlediska je i tato ze strany CET 21 spol. s r.o. navrhovaná 
varianta legislativního řešení, tj. pouze odkaz na podmínky stanovené ve 
vyhlášce, v zásadě možná a rovnocenná (blíží se přístupu k regulaci hlasitosti 
reklamy v USA), i když použití pojmu „technická specifikace“ v této souvislosti 
se může jevit jako poněkud zužující. 
 
V podmínkách našeho právního řádu lze nicméně formulaci založenou na 
zákazu vysílat reklamy, teleshopping a označení sponzora takovým způsobem, 
že hlasitost jejich vysílání je vyšší než hlasitost pořadů a dalších částí vysílání, 
považovat přece jen za srozumitelnější (především pro diváckou veřejnost, jejíž 
stížnosti jsou impulsem pro navržení novely), za podmínky, že zároveň 
prováděcím právním předpisem jsou stanovena jednoznačná a objektivně 
kontrolovatelná pravidla, která naplnění tohoto zákazu zajistí. Tak tomu v 
daném případě je s ohledem na předpoklad, že prováděcí vyhláška bude 
odkazovat na příslušné doporučení EBU. 
 
Problematické v CET 21 spol. s r.o. navrhované úpravě je však podle Rady 



zejména to, že by dopadala pouze na reklamy, teleshopping a označení 
sponzora. Budou-li regulovány pouze tyto části programu (vysílání), nemusí 
být naplněn hlavní účel novely, tj. odstranit rozdíly v hlasitosti reklam a 
ostatních částí vysílání a nelze vyloučit, že by zde mohl vznikat i prostor 
k obcházení právní úpravy a jejího účelu. Úpravu tak, jak je navrhována, proto 
nepovažuje Rada za vhodné do návrhu novely promítnout. 
 
 
[6] CET 21 spol. s r.o. dále navrhuje vložit do §49 zákona č. 231/2001 Sb. zcela nový 
odstavec 4, který by zněl takto: 
 
(4) Zadavatel obchodního sdělení je povinen zajistit, aby reklamy, teleshopping a 
označení sponzora byly vyrobeny takovým způsobem, že jejich zvuková složka je 
v souladu s technickou specifikací stanovenou vyhláškou. 
 
Ad 6) Takové ustanovení je podle názoru Rady nadbytečné, neboť lze 
nepochybně předpokládat, že provozovatelé televizního vysílání jsou schopni 
zajistit si plnění této povinnosti smluvně, tj. ve smlouvách zadavatele 
obchodních sdělení zavázat k tomu, aby jimi dodávaný obsah odpovídal 
potřebám provozovatele vysílání z hlediska jeho povinnost plnit případně 
přijatá pravidla k omezení hlasitosti reklamy, teleshoppingu a označení 
sponzora. 
 
Rada se tedy přiklání k tomu nevytvářet další nadbytečné legislativní pravidlo, 
když tuto otázku mohou dotčené subjekty efektivně řešit mezi sebou v rámci 
svých smluvních vztahů. Zároveň je třeba vzít v úvahu, že navrhované 
legislativní pravidlo je dosti obecné a tedy méně určité, ve smluvních vztazích 
mezi dotčenými subjekty bude prostor pro sjednání konkrétnějších pravidel 
přizpůsobených okolnostem každého jednotlivého smluvního vztahu. 
 
Navíc zařazení tohoto pravidla do § 49 zákona č. 231/2001 Sb., kde jsou 
ukládány povinnosti pouze provozovatelům vysílání, se Radě nejeví jako 
vhodné ani z hlediska systematického. 
 
 
[7] CET 21 spol. s r.o. navrhuje, aby nově vkládané písmeno k) v § 60, odstavci 2 
zákona znělo takto: 
 
„k) poruší povinnosti podle § 49 odst. 3 a neprokáže porušení povinnosti podle § 
49 odst. 4.“. 
 
Ad 7) Důkazní břemeno je zde sice zdánlivě na provozovateli vysílání, nicméně 
i tak to znamená nadbytečné zkomplikování a zvýšení časové náročnosti 
správního řízení před Radou, neboť Rada by musela posuzovat otázku, zda 
provozovatel vysílání prokázal, že mu zadavatel obchodního sdělení dodal 
„nevhodně vyrobenou“ reklamu. 
 
Dokazování před Radou by tím nepochybně bylo prodlouženo, navíc není 
zřejmé, jakými prostředky by Rada tuto otázku zkoumala (šlo by patrně 
především o problematiku technickou). 



 
Rada by se navíc mohla zprostředkovaně dostávat do zcela nevhodné pozice 
jakéhosi „arbitra“ mezi provozovatelem vysílání a zadavatelem obchodního 
sdělení, což Radě nepřísluší a bylo by to zcela mimo zákonnou působnost 
Rady. 
 
Navrhovanou změnu proto podle názoru Rady není vhodné provést. 
Provozovatel vysílání má možnost si u zadavatele obchodního sdělení smluvně 
zajistit předpoklady pro plnění požadavků zákona, a pokud zadavatel 
obchodního sdělení své smluvní povinnosti poruší (a třeba v důsledku toho 
bude provozovateli vysílání uložena pokuta), má provozovatel vysílání vůči 
zadavateli obchodního sdělení nárok na náhradu škody. 
 
Podle Rady tedy není namístě tuto zásadně soukromoprávní otázku (řešitelnou 
soukromoprávními prostředky) řešit na veřejnoprávní úrovni. 
 
 
[8] CET 21 spol. s r.o. navrhuje odložení účinnosti novely zákona č. 231/2001 Sb. na 
1.1.2013. 
 
Ad 8) Tuto navrhovanou změnu je podle Rady vhodné zvážit, i když obecně 
s ohledem na charakter legislativním návrhem řešené problematiky 
nepochybně není namístě zbytečně odkládat nabytí účinnosti nové právní 
úpravy. 
 
Je však třeba zvážit stav projednávání předlohy v Poslanecké sněmovně (2. 
čtení, obecná rozprava) a dobu přibližně jednoho a půl měsíce zbývající do 
původně navrhovaného data účinnosti 1.8.2012, přičemž zároveň nelze vyloučit 
potřebu určitého času na technickou přípravu na aplikaci nových pravidel u 
provozovatelů vysílání. 
 
Vzhledem k těmto skutečnostem by podle názoru Rady určité odložení 
původně navrhovaného data účinnosti novely mohlo být vhodné. 
 
Ostatní změny, které CET 21 spol. s r.o. navrhuje, jsou spíše legislativně 
technického rázu a souvisejí s navrhovaným vložením ještě nového odstavce 4 
do § 49 zákona č. 231/2001 Sb. S ohledem na výše vyjádřené stanovisko by tyto 
změny podle Rady prováděny být neměly. 
 
Z legislativně technického hlediska je také správné znění úvodních slov bodu 4 
v článku I. navrhované novely - „4. V § 49 odst. 7 se slova …“, neboť 
v předchozím bodu navrhované novely se posunuje označení dosavadních 
odstavců 3 až 7 („Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 
8“). Ani zde by tedy změna navrhovaná ze strany CET 21 spol. s r.o. neměla být 
provedena. 
 
 
[9] CET 21 spol. s r.o. navrhuje v celém textu vyhlášky nahradit slovo „program“ slovy 
„reklama, teleshopping a označení sponzora“ a tím fakticky zúžit předmět regulace 
vyhlášky pouze na tyto specifické části programu / vysílání. 



 
Ad 9) Takovéto zúžení podle názoru Rady není vhodné. Použití výraz 
„program“ vychází z dikce navrhované novely zákona založené na zákazu 
vysílat reklamy, teleshopping a označení sponzora takovým způsobem, že 
hlasitost jejich vysílání je vyšší než hlasitost pořadů a dalších částí vysílání. To 
s sebou nutně nese potřebu porovnávat hlasitost reklamy, teleshoppingu 
a označení sponzora s hlasitostí ostatních částí vysílání (srovnat jejich 
hlasitost na stejnou úroveň). Proto i vyhláška, která má zajistit naplnění tohoto 
zákazu (vytvořit pro to technické podmínky), musí nutně dopadat na všechny 
části vysílání a regulovat tedy hlasitost programu jako celku. 
 
Tedy, jak již zmíněno výše, k naplnění účelu novely je třeba regulovat hlasitost 
všech částí vysílání (nejen reklam, teleshoppingu a označení sponzora), neboť 
jinak nemusí dojít k odstranění nežádoucích rozdílů v hlasitosti. 
 
Ostatně i příslušné doporučení Evropské vysílací unie EBU-R 128 „Normalizace 
hlasitosti a povolená maximální úroveň audio signálů“, Ženeva, srpen 2011 
dopadá na všechny části vysílání (včetně pořadů), jeho předmět úpravy není 
zúžen pouze na reklamy, teleshopping či označení sponzora. To vyplývá i 
z toho, že doporučení ve svém textu myslí i na soulad s uměleckými potřebami 
v závislosti na žánru a cílové skupině diváků. 
 
 
[10] CET 21 spol. s r.o. navrhuje vložit do vyhlášky následující ustanovení: 
 
Zadavatel obchodního sdělení je povinen zajistit, aby jím zadaná reklama, 
teleshopping a označení sponzora byly vyrobeny takovým způsobem, aby jejich 
zvuková složka vyhovovala požadavkům Doporučení Evropské vysílací unie EBU-R 
128 „Normalizace hlasitosti a povolená maximální úroveň audio signálů“, Ženeva, 
srpen 2011 a požadavkům Technického dokumentu Evropské vysílací unie EBU 
Tech Doc 3343 „Praktické směrnice pro produkci a realizaci v souladu s EBU R 128“, 
Verze 1.1, Ženeva, říjen 2011. 
 
Ad 10) Vložení tohoto ustanovení nepovažuje Rada za vhodné ani potřebné, a 
to z důvodů uvedených již výše ve vztahu k podobnému ustanovení 
navrhovanému k doplnění do novely zákona. 
 
 
[11] CET 21 spol. s r.o. navrhuje odstranit některé části textu vyhlášky tak, jak 
vyplývá z následujících pasáží: 
 
a) Pro účely splnění povinnosti podle odstavce 1 je provozovatel televizního vysílání 

zejména povinen zajistit, že hladina hlasitosti reklamy, teleshoppingu a označení 
sponzora (Programme Loudness Level) bude normována na cílovou hladinu -
23,0 LUFS, s maximální odchylkou +/- 1,0 LU. 

 

Měření hlasitosti zvukové složky reklamy, teleshoppingu a označení sponzora 
v televizním vysílání bude zahrnovat měření hlasitosti reklamy, teleshoppingu a 
označení sponzora (Programme Loudness),  tak, jak je definováno v 



Doporučení Evropské vysílací unie EBU-R 128 „Normalizace hlasitosti a 
povolená maximální úroveň audio signálů“, Ženeva, srpen 2011. 

 
Ad 11) CET 21 spol. s r.o. tedy navrhuje nezohledňovat některá z pravidel 
obsažených v příslušném doporučení EBU. Takový přístup podle názoru Rady 
není vhodný, neboť představuje zásah do vnitřní systematiky a kontextu 
pravidel vyplývajících z předmětného doporučení EBU. 
 
Má-li být vyhláška založena na převzetí pravidel příslušného doporučení EBU a 
na odkazu na toto doporučení, pak by měla přebírat pravidla z tohoto 
doporučení plynoucí jako celek a nevybírat z nich pouze některá. 
 
Tyto návrhy úprav ze strany CET 21 spol. s r.o. jsou ostatně do určité míry 
vnitřně rozporné a nadbytečné, neboť obecný odkaz na příslušné doporučení 
EBU obsažený v § 2, odst. 1 navrhované vyhlášky: 

- Provozovatel televizního vysílání je povinen zajistit, aby zvuková složka jím vysílaných 
reklam, teleshoppingu a označení sponzora vyhovovala požadavkům Doporučení 
Evropské vysílací unie EBU-R 128 „Normalizace hlasitosti a povolená maximální úroveň 
audio signálů“, Ženeva, srpen 2011 a požadavkům Technického dokumentu Evropské 
vysílací unie EBU Tech Doc 3343 „Praktické směrnice pro produkci a realizaci 
v souladu s EBU R 128“, Verze 1.1, Ženeva, říjen 2011 

není ze strany CET 21 spol. s r.o. rozporován, není nijak upraven, zúžen ani 
modifikován (navrhované zúžení rozsahu regulace vyhlášky na reklamy, 
teleshopping a označení sponzora je jinou otázkou, tím není zužován rozsah 
pravidel z doporučení EBU, na něž je odkazováno). 
 
 
Závěrem lze tedy uvést, že připomínky byly vypořádány a úpravy návrhu 
novely zákona a návrhu prováděcí vyhlášky nepovažuje Rada ze shora 
uvedených důvodů za vhodné přijmout, s výjimkou možného odložení 
navrhovaného data účinnosti novely zákona, o němž by bylo namístě uvažovat. 
 
 
 


