
 

 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém 20. zasedání dne 19. října 2010 vydala stanovisko  
podle § 5 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, k výjimce 
z povinnosti provozovatelů vysílání a převzatého vysílání nezařazovat v době od 6:00 do 22:00 hodin 
takové pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých, tj. v případech, kdy je koncovému uživateli vysílání dostupné na základě písemné smlouvy 
uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje 
omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým: 
 
 
Provozovatel vysílání, resp. p řevzatého vysílání, splní povinnost stanovenou ve v ětě druhé §  32 
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televi zního vysílání,  
použitím technického opat ření, jež poskytne koncovému uživateli, který je sta rší 18 let a s nímž  
má uzav řenou písemnou smlouvu; provozovatel vysílání, resp.  převzatého vysílání, se nem ůže 
zbavit své zákonné povinnosti poskytnout technické opat ření koncovému uživateli tím, že  
koncového uživatele odkáže na jiné technické opat ření, kterým v dob ě před uzav řením písemné  
smlouvy koncový uživatel disponoval. 
 
 

Odůvodnění: 
 
Nová právní úprava umožňuje provozovatelům televizního vysílání zařazovat v době od 06:00 hodin do 
22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých, za předpokladu, že vysílání je koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy 
uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje 
omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým. 
 
Provozovatel vysílání, resp. provozovatel převzatého vysílání, je povinen poskytnout příjemcům svého 
vysílání, kteří jsou starší 18 let a se kterými má uzavřenou písemnou smlouvu, technické zařízení, které 
je schopno omezit přístup k explicitnímu obsahu dětem a mladistvým. Rada je oprávněna požadovat 
doplňující informaci v rámci řízení o udělení licence, registrace a o jejich změnách, týkající se konkrétní 
formy technického opatření, jež provozovatel poskytuje svým uživatelům. Není však přípustné, aby se 
provozovatel vysílání, resp. převzatého vysílání, zbavil své zákonné povinnosti poskytnout technické 
opatření koncovému uživateli tím, že koncového uživatele odkáže na jiné technické opatření, kterým v 
době před uzavřením písemné smlouvy koncový uživatel disponoval. 
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