
 

 
 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém 15. zasedání dne 3. srpna 2010 vydala stanovisko  
podle § 5 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, k výkladu 
pojmu „katalog pořadů sestavovaný poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání“ ve 
smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání: 
 
 
Katalogem po řadů sestavovaným poskytovatelem audiovizuální mediální  služby na vyžádání 
podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání, se rozumí uspo řádání jednotlivých po řadů do kategorií podle obsahových 
kritérií, typicky podle žánr ů; pouhá databáze po řadů (např. jejich řazení jen podle data premiéry 
nebo jen podle abecedy) tyto znaky nespl ňuje. 
 
 

Odůvodnění: 
 
Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., audiovizuální mediální službou na 
vyžádání se rozumí služba informační společnosti, za kterou má redakční odpovědnost poskytovatel 
audiovizuální mediální služby na vyžádání a jejímž hlavním cílem je poskytování pořadů veřejnosti za 
účelem informování, zábavy 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“). 
 
Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., redakční odpovědností se rozumí výkon 
rozhodujícího vlivu na výběr pořadů a jejich uspořádání v katalogu pořadů. 
 
Samotný pojem katalog pořadů zákon blíže nedefinuje. Při výkladu tohoto pojmu je ovšem možné se opřít 
o důvodovou zprávu k zákonu č. 132/2010 Sb. 
 
Podle důvodové zprávy je redakční odpovědnost jedním z definičních znaků audiovizuální mediální 
služby na vyžádání. Směrnice o audiovizuálních mediálních službách akcentuje dvě základní činnosti, 
které charakterizují redakční odpovědnost: výběr (selection) pořadů a uspořádání (organisation) nabídky 
pořadů do katalogů pořadů. 
 
Systematizace jednotlivých katalogů je činností srovnatelnou s redakční přípravou televizního programu. 
Zařazování pořadů do katalogů podle žánrů splňuje znak redakční odpovědnosti, zatímco pouhý 
vyhledavač nikoliv (v tomto smyslu Směrnice popisuje sestavování katalogů pořadů jako „publikační 
činnost“). 
 
Definiční znak poskytování jednoznačně splňují v případě nabídek služeb na vyžádání ty subjekty, které 
zařazují pořady do kategorií podle obsahových kriterií. 
 
Pokud existuje databáze on-line, která nemá katalog, schází jí tento znak redakční odpovědnosti. Na 
první pohled to vypadá, že je to v rozporu s účelem Směrnice o audiovizuálních mediálních službách, 
když zde rozsáhlý sektor audiovizuálních služeb uniká kontrole, přičemž lze předpokládat prohřešky proti 
ochraně mladistvých, komerční komunikaci aj. Směrnici o audiovizuálních mediálních službách však jde o 
koordinaci pravidel jednotlivých států, která se vztahují k publikování audiovizuálních obsahů. 



 
Posouzení toho, zda se jedná o organizované poskytování obsahu, lze kvalifikovaně provádět pouze 
případ od případu. Vodítkem může být právě zařazování pořadů podle žánrů. Pro hodnocení služby jako 
služby na vyžádání mohou svědčit rovněž komentáře a hodnocení obsahu pořadů nebo obsahové tipy ze 
strany poskytovatele. 
 
Podle recitalu 24 Směrnice o audiovizuálních mediálních službách, charakteristickým rysem 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je, že jsou „podobné televiznímu vysílání“, tj. že se snaží 
získat stejné diváky jako televizní vysílání a že by uživatel na základě jejich povahy a prostředků přístupu 
ke službě důvodně očekával režim regulační ochrany v rámci působnosti této směrnice. 
 
S ohledem na výše uvedené Rada pro rozhlasové a televizní vysílání za katalog pořadů sestavovaný 
poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, považuje uspořádání jednotlivých 
pořadů do kategorií podle obsahových kritérií, typicky podle žánrů; pouhá databáze pořadů (např. jejich 
řazení jen podle data premiéry nebo jen podle abecedy) tyto znaky nesplňuje. 
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