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
povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 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, byly dostupné pouze tak,
aby děti a mladiství neměli běžně možnost obsah této audiovizuální mediální služby na vyžádání vidět
nebo slyšet:
Poskytovatel audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání splní povinnost stanovenou v § 6
odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, použitím tzv.
kvalifikovaného disclaimeru, jenž zamezí možnosti, aby děti a mladiství mohli škodlivý obsah
poskytované služby běžně vidět nebo slyšet.
Odůvodnění:
Podle ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. je poskytovatel audiovizuální mediální služby na
vyžádání 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.
Z výše uvedeného vyplývá, že poskytovatel služby má povinnost zamezit běžné dostupnosti škodlivého
obsahu osobám mladším 18 let. Zákon však nijak neupravuje, jaká forma by pro splnění dané povinnosti
byla dostačující a současně představovala efektivní způsob ochrany cílové skupiny.
Dostatečně efektivním a současně kompromisním řešením (mezi minimalistickým řešením klasického
disclaimeru a obtížně realizovatelnou verzí jiných technických zařízení) se jeví použití tzv. kvalifikovaného
disclaimeru.
Kvalifikovaný disclaimer musí splňovat následující požadavky:
1. Obsahuje obecné upozornění (o potenciální škodlivosti obsahu) v duchu zákona;
2. Obsahuje další zabezpečení nad obsaženou informační hodnotu; tak, aby děti a mladiství nemohli
škodlivý obsah obsažený v audiovizuální mediální službě na vyžádání běžně vidět a slyšet.
Takové další zabezpečení může být realizováno technickým prostředkem vhodně doplňujícím informaci
disclaimeru. Například ANO - NE tlačítka, nastavení filtru obsahující povinnost zadat datum narození,
nebo nastavení filtru generující heslo pro přístup do emailové schránky (kdy by obsahem emailu vedle
hesla byla automaticky generovaná informace obsahující poučení o přístupu ke škodlivému obsahu ve
smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb.
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