
 
Provozovatel/Program Zastoupení 

titulků pro 
neslyšící 

Zastoupení 
audiopopisů 
pro nevidomé 

AIDEM a.s./Brno TV1 Provozovatel 
uvedl, že v roce 
2013 zpřístupnil 
osobám se 
sluchovým 
postižením tyto 
pořady: 10 NEJ 
Brna (10 dílů), Kam 
za kulturou (50 
dílů), Taje 
alternativní 
medicíny (10 dílů), 
Zámecké zahrady 
(10 dílů)2 a 
v repríze Vykladači 
osudu a Liga 
výjimečných  

Provozovatel 
uvedl, že v roce 
2013 zpřístupnil 
osobám se 
zrakovým 
postižením tyto 
pořady: Power 
yoga (10 dílů), Za 
pivem (5 dílů) a 
v repríze Karel 
Čapek – cyklus 
čtení a Osobní 
otisky 

ATV CZ, s.r.o. / GOLF CHANNEL Provozovatel 
informace 
neposkytl 

Provozovatel 
informace 
neposkytl 

Barrandov Televizní Studio a.s. / 
Televize Barrandov 

32,61 %  
(2117 hodin 
odvysílaných 
pořadů se skrytými 
titulky)3 

2,93 % 
(190 hodin 
odvysílaných 
pořadů opatřených 
audiopopisy) 

CET 21 spol. s r. o. / Nova 18,7 %4 2,6 % 
CET 21 spol. s r. o. / Nova Cinema 
CET 21 spol. s r. o. / fanda 
CET 21 spol. s r. o. / SMÍCHOV 
CET 21 spol. s r. o. / TELKA 
CET 21 spol. s r. o. / MTV 17,9 % údaj nebyl vykázán 
CET 21 spol. s r. o. / Nova Sport údaj nebyl vykázán údaj nebyl vykázán 
CET 21 spol. s r. o. / VOYO údaj nebyl vykázán údaj nebyl vykázán 
CET 21 spol. s r.o. / NOVA NEWS údaj nebyl vykázán údaj nebyl vykázán 
Česká televize/ ČT1 90,4 %, plus 2,9 % 

znaková řeč (z 
celkového počtu 
pořadů) 

32,9 % 
(pořadů vhodných 
pro osoby se 
zrakovým 

                                                 
1 Kurzívou jsou uvedeny programy, u nichž se dle výkladu Rady naplňování povinností dle § 32 odst. 2 zákona o 
vysílání nevyžaduje. 
2 Ze všech pořadů, které byly v roce 2013 na programu provozovatele AIDEM a.s. zpřístupněné pro osoby se 
sluchovým a zrakovým postižením, jich bylo 74 % odvysíláno v premiéře.  
3 Ze všech pořadů, které byly v roce 2013 na programu provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s.. 
zpřístupněné pro osoby  se sluchovým a zrakovým postižením, jich bylo cca 45 % odvysíláno v premiéře. 
4 Údaje od provozovatele CET 21 spol. s r.o. jsou získávány z celkové stopáže odvysílaných pořadů. 
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postižením);  
11,5 % 
(audiopopisy) 

Česká televize/ ČT2 86,7 %, plus 4,8 % 
znaková řeč (z 
celkového počtu 
pořadů) 

20,0 % 
(pořadů vhodných 
pro osoby se 
zrakovým 
postižením); 
5,3 % 
(audiopopisy) 

Česká televize/ ČT24 72,1 % plus 3,5 % 
znaková řeč (z 
celkového počtu 
pořadů) 

27,4 % 
(pořadů vhodných 
pro osoby se 
zrakovým 
postižením); 
6,1 % 
(audiopopisy) 

Česká televize/ ČT sport  35,4 % plus 2,3 % 
znaková řeč  (z 
celkového počtu 
pořadů) 

77,1 % 
(pořadů vhodných 
pro osoby se 
zrakovým 
postižením); 
7,9 % 
(audiopopisy) 

Česká televize/ ČT :D5 71,5 % plus 1,4 % 
znaková řeč  (z 
celkového počtu 
pořadů) 

13,5 % 
(audiopopisy) 

Česká televize/ ČT art6 56,6 % plus 8,4 % 
znaková řeč  (z 
celkového počtu 
pořadů) 

14,8 % 
(audiopopisy) 

Československá filmová společnost, s. r. 
o. / 4 licencované programy  

Provozovatel 
uvedl, že v roce 
2013 neopatřoval 
žádné pořady 
skrytými či 
otevřenými titulky. 

Provozovatel 
uvedl, že v roce 
2013 neopatřoval 
žádné pořady 
audiopopisy. 

Digital Broadcasting s.r.o. / Rebel Provozovatel data 
neposkytl. 

Provozovatel data 
neposkytl. 

HBO Europe s. r. o.7 / HBO (ČR, SR) 25,42 % nebyly zařazovány 

HBO Europe s. r. o. / HBO 2 (ČR, SR, 
Maďarsko) 

24,03 % nebyly zařazovány 

                                                 
5 Program ČT:D zahájil vysílání v průběhu roku 2013. 
6 Program ČT art zahájil vysílání v průběhu roku 2013. 
7 Provozovatel HBO Europe s. r. o. ve své odpovědi uvedl, že není provozovatelem celoplošného televizního 
vysílání, a tudíž se na něj povinnosti dle § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. nevztahují,  přesto údaje o 
zpřístupnění vysílání svých programů informativně poskytl.  
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HBO Europe s. r. o. / HBO (Polsko) 100 % nebyly zařazovány 

HBO Europe s. r. o. / HBO 2 (Polsko) 100 % nebyly zařazovány 

HBO Europe s. r. o. / HBO COMEDY 
(Polsko) 

86,99 % nebyly zařazovány 

HBO Europe s. r. o. / HBO (Bulharsko, 
Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Černá 
Hora, Bosna a Hercegovina, Makedonie) 

100 % nebyly zařazovány 

HBO Europe s. r. o. / Cinemax, Cinemax 
2 (Bulharsko, ČR, Maďarsko, Moldavsko, 
Polsko, Rumunsko, SR, Chorvatsko, 
Slovinsko) 

69,11 % nebyly zařazovány 

HBO Europe s. r. o. / HBO COMEDY 
(Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, 
Srbsko, Černá Hora, Bosna a 
Hercegovina, Makedonie) 

100 % nebyly zařazovány 

HBO Europe s. r. o. / HBO COMEDY 
(ČR, Maďarsko, Moldavsko, Rumunsko, 
SR) 

16,74 % nebyly zařazovány 

HBO Europe s. r. o. / HBO (Maďarsko) 25,42 % nebyly zařazovány 

HBO Europe s. r. o. / HBO (Rumunsko, 
Moldavsko) 

98,06 % nebyly zařazovány 

HBO Netherlands Channels s.r.o.8 / HBO 
Netherlands 

100 % nebyly zařazovány 

HBO Netherlands Channels s.r.o. / HBO 
2 Netherlands 

100 % nebyly zařazovány 

HBO Netherlands Channels s.r.o. / HBO 
3 Netherlands 

100 % nebyly zařazovány 

Hudební televize, s.r.o./Retro Music 
Television 

Provozovatel 
konstatuje, že se 
na něho daná 
povinnost 
nevztahuje. 

Provozovatel 
konstatuje, že se 
na něho daná 
povinnost 
nevztahuje. 

FTV Prima, spol. s r.o. / Prima (Prima 
family) 

18,99 % 4,42 % 
(audiopopisy, 
dramaturgické 
zásahy a pořady 
zpřístupněné „z 
povahy věci“),  
2,27 % 
zpřístupnění 
prostřednictvím 
audiopopisů 

FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL 
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima love 
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima ZOOM 

                                                 
8 Provozovatel HBO Netherlands Channels s. r. o. ve své odpovědi uvedl, že není provozovatelem celoplošného 
televizního vysílání, a tudíž se na něj povinnosti dle § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. nevztahují,  přesto údaje 
o zpřístupnění vysílání svých programů informativně poskytl. 
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FASHION TV, a.s. / FASHION TV nebyly zařazovány9 nebyly zařazovány 
FILM EUROPE, s.r.o. / 4 licencované 
programy 

Provozovatel 
uvedl, že v roce 
2013 neopatřil 
žádný pořad titulky 
pro neslyšící. 

Provozovatel 
uvedl, že v roce 
2013 neopatřil 
žádný pořad 
audiopopisy. 

Chello Central Europe s. r. o. / 10 
licencovaných programů 

Provozovatel 
konstatuje, že se 
na něho daná 
povinnost 
nevztahuje. 

Provozovatel 
konstatuje, že se 
na něho daná 
povinnost 
nevztahuje. 

MTV NETWORKS s.r.o. / 16 
licencovaných programů 

Provozovatel 
konstatuje, že se 
na něho daná 
povinnost 
nevztahuje. 

Provozovatel 
konstatuje, že se 
na něho daná 
povinnost 
nevztahuje. 

Pavel Kalista / FILMpro Provozovatel 
uvedl, že v roce 
2013 neopatřil 
žádný pořad titulky 
pro neslyšící. 

Provozovatel 
uvedl, že v roce 
2013 neopatřil 
žádný pořad 
audiopopisy. 

PK 62, a.s. / LEO TV Provozovatel 
uvedl, že v roce 
2013 neopatřil 
žádný pořad titulky 
pro neslyšící. 

Provozovatel 
uvedl, že v roce 
2013 neopatřil 
žádný pořad 
audiopopisy. 

Regionální televize CZ s.r.o. / program 
regionalnitelevize.cz a program 
regionalnitelevize 

Provozovatel uvedl, že jeho vysílání je 
zaměřeno na zpravodajství a publicistiku 
z regionů a veškeré pořady jsou 
komentovány, takže všechny pořady 
vysílané na jeho programu jsou vhodné 
též pro zrakově postižené občany. Pokud 
jde o zpřístupnění pořadů občanům 
sluchově postiženým, pak většina 
reportáží je opatřena také komentářem 
nebo přepisem textu.10 

SAT Plus, s. r. o. / FUN 1 Provozovatel 
konstatuje, že se 
na něho daná 
povinnost 
nevztahuje. 

Provozovatel 
konstatuje, že se 
na něho daná 
povinnost 
nevztahuje. 

STARS.TV s.r.o. / STARS.TV Provozovatel na 
výzvu nereagoval. 

Provozovatel na 
výzvu nereagoval. 

                                                 
9 V licenci programu FASHION TV je výslovně uvedeno, že vysílání nebude opatřováno titulky pro osoby se 
sluchovým postižením, protože charakter programu takové zpřístupnění nevyžaduje.  
10 Vyjádření, které zaslal provozovatel Regionální televize CZ s.r.o., se vztahuje jak k jeho licencovaným 
televizním programům, tak k jeho audiovizuální mediální službě na vyžádání. Provozovatel zjevně nerozlišuje 
mezi různými právními úpravami, které se vztahují na rozdílné audiovizuální mediální služby. Provozovatel si 
zjevně neuvědomuje, že na programu regionalnitelevize, který je licencován k celoplošnému vysílání 
prostřednictvím pozemních vysílačů, je povinen naplňovat požadavky zákona.  
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SPORT 5 a.s. / SPORT 5 Provozovatel 
konstatuje, že se 
na něho daná 
povinnost 
nevztahuje. 

Provozovatel 
konstatuje, že se 
na něho daná 
povinnost 
nevztahuje. 

Stanice O, a. s. / O („Óčko“) Provozovatel 
konstatuje, že se 
na něho daná 
povinnost 
nevztahuje11 

Provozovatel 
konstatuje, že se 
na něho daná 
povinnost 
nevztahuje 

Stanice O, a. s. / Óčko Gold Provozovatel 
mylně konstatuje, 
že se na něho 
daná povinnost 
nevztahuje. 

Provozovatel 
mylně konstatuje, 
že se na něho 
daná povinnost 
nevztahuje. 

Stanice O, a. s. / Óčko Expres Provozovatel 
mylně konstatuje, 
že se na něho 
daná povinnost 
nevztahuje. 

Provozovatel 
mylně konstatuje, 
že se na něho 
daná povinnost 
nevztahuje. 

THE WALT DISNEY COMPANY 
LIMITED, společnost s ručením 
omezeným/ 5 licencovaných programů 

Provozovatel 
uvedl, že v roce 
2013 neopatřil 
žádný pořad titulky 
pro neslyšící. 

Provozovatel 
uvedl, že v roce 
2013 neopatřil 
žádný pořad 
audiopopisy. 

TELEPACE s. r. o. / TV NOE 15,29 % (1066 
hodin vysílání) 

2,12 % (148 hodin 
vysílání) 

TP Pohoda s.r.o. / POHODA – RELAX 
(TV Pohoda) 

24,6 % (týdně 41 
pořadů – 
Zpravodajství a 
Národní zprávy) 

2,4 % (týdně 4 
pořady – VIP zóna) 

 
 
 
Kompletní data poskytnutá Českou televizí: 
 

a) pořady se skrytými a otevřenými titulky a českým znak. jazykem pro osoby se sluchovým postižením 
z počtu pořadů 

rok 2013 
ČT1 ČT2 ČT24 ČT sport 

pořadů pořadů % pořadů pořadů % pořadů pořadů % pořadů pořadů % 

Pořady s titulky celkem 13276 90,4 13677 86,7 14444 72,1 4914 35,4 
   z toho premiéry 5420 40,8 3274 23,9 8902 61,6 1259 25,6 
   z toho vlast. dramatické 
pořady 1722 13,0 501 3,7         
Pořady v č. znak. jazyce 431 2,9 753 4,8 699 3,5 316 2,3 
   z toho premiéry 205 47,5 409 54,3 524 75 85 26,9 
   z toho vlast. dramatické 
pořady 1 0,2 9 1,2         

                                                 
11 V licenci opravňující k vysílání programu O (Óčko) je výslovně uvedeno, že provozovatel neočekává zájem o 
svůj program ze strany osob se sluchovým postižením, proto nebude vysílání opatřováno titulky pro osoby se 
sluchovým postižením. 
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Celkem odvys. pořady* 14689 100 15772 100 20042 100 13880 100 
* V údajích nejsou zahrnuty pořady beze slov a losování.       

       
       

b) pořady se skrytými a otevřenými titulky a českým znak. jazykem pro osoby se sluchovým postižením 
ze stopáží 

rok 2013 
ČT1 ČT2 ČT24 ČT4 

hodin hodin % hodin hodin % hodin hodin % hodin hodin % 

Pořady s titulky celkem 7077,0 80,2 7002,8 83,8 4775,1 55,3 1409,2 16,8 

Pořady v č .znak. jazyce 376,0 4,3 153,5 1,8 213,4 2,5 114,0 1,4 

Celkem odvys. stopáž** 8826,0 100 8354,5 100 8639,9 100 8389,8 100 

 
 
 
Zpřístupnění pro osoby se sluchovým postižením na nových programech ČT:D a ČT 
art: 
        

a) pořady se skrytými a otevřenými titulky a českým znakovým jazykem pro osoby  
se sluchovým postižením z počtu pořadů 

rok 2013 
ČT :D* ČT art*    

pořadů 
pořadů 

% pořadů 
pořadů 

%    

Pořady s titulky celkem 4773 71,5 655 56,6    

   z toho premiéry 1619 33,9 166 25,3    

   z toho vlast. dramatické pořady 826 17,3 88 13,4    

Pořady v č. znak. jazyce 90 1,3 98 8,4    

   z toho premiéry 0 0 50 51    

   z toho vlast. dramatické pořady 91 98,9        

Celkem odvys. pořady** 6671 100 1160 100    
* Programy ČT :D a ČT art zahájily vysílání dne 31.8.2013.       

* * V údajích nejsou zahrnuty pořady beze slov a losování.       

        
        

b) pořady se skrytými a otevřenými titulky a českým znakovým jazykem pro osoby  
se sluchovým postižením ze stopáží 

rok 2013 
ČT :D* ČT art*    

hodin hodin % hodin hodin %    

Pořady s titulky celkem 1170,9 74,0 564,9 62,9    

Pořady v č .znak. jazyce 18,3 1,2 49,5 5,5    

Celkem odvys. stopáž** 1583,3 100 898,2 100    
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