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Č. j. RRTV/2214/Z017-vra 

Dobrý den,prOSím O nápravu v televizním pořadu Divácké Zprávy na TV Prima.Tento pořad velmi 
negativně ovlivňuje pan KrauS,Svým nehodným oblečením,S motivem lidských lebek v různých 
provedeních.Navíc jeho obhroub|é,prímitivní výrazy nejen irituje mnoho Občanů,ale Zejména je 
naprosto nevhodné pro děti.Není mi jasné co tímto Kraus S|eduje,a|e tato symbolika jistě něco 
Znamená,Zejména kruh a kružítko S vodorovnou čarou uprostřed.Pokud Kraus chce něco sdělovat 
občanům,ať tak nečiní V televíZí,kterou jiStě,Zvlášt' Divácké Zprávy,S|eduje mnoho mladých lidí.Navíc 
jeho rádoby vtipný komentářje velmi primitivní. Děkuji Za případnou Odpověďs přáním hezkého dne. 
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
Skrétova 44/6 
120 00 Praha 2 - Vinohrady 

V Praze 20. ledna 2017 Dobrý den, 

děkujeme Vám za vysvětlení týkající se možností Rady získat potřebná data k výkonu dozorové služby. Bylo pro nás docela překvapivé, jak nedostateěnými pravomocemi a kompetencemi Rada disponuje. 

Projednali jsme obsah Vašeho dopisu S kolegy a shodli jsme se, že pouhý souhrnný procentuální údaj pro všechny vysílací kanály dohromady za celý rok dodaný provozovatelem vysílání nelze brát seriózně, protože je to tak neprůhledné, Že nelze správnost a přesnost zpětně Zkontrolovat. Domníváme se, že provozovatel vysílání sám na sebe nikdy neprozradí případné porušení zákona, za které by byl sankciován vysokou finanění pokutou. 
Měla by existovat nějaká možnost namátkové kontroly ze strany Rady při podezření znesprávného postupu provozovatele vysílání alespoň v rozsahu cca jednoho týdne. Pouhý Seznam zpřístupněných pořadů dodaný provozovatelem (jak je uvedeno v návrhu novely), k tomu zdaleka nestačí, nedá se Z toho nic zpětně vypočítat a V podstatě by Rada musela opět spoléhat jen na výsledné údaje od provozovatele. Pokud by však bylo v novelizovaném zákoně specifikováno, že Vám provozovatelé musejí dodávat veškerá data o odvysílaných pořadech v elektronické podobě S údaji o jejich stopáži, včetně označení zpřístupnění a premiérových pořadů, pak by provozovatelé nemohli tak snadno podvádět, protože by nikdy neměli jistotu, kdy se rozhodnete pro bleskovou namátkovou kontrolu ověřením správnosti jejich údajů nezávisle na číslech dodaných provozovatelem. 

My jsme těmi daty v elektronické podobě nedisponovali, takže náš postup byl zdlouhavější, neboťjsme museli vypisovat jmenný Seznam odvysílaných pořadů ručně (a vyhledávat jejich stopáž na internetu). Jejich součtem se nám podařilo získat výpočtový Základ a zjistili jsme procentuální podíl Zpřístupnění vysílání například na kanálu Nova Cinema za období jednoho týdně (IZ. až 18. prosince 2016). Zpřístupnění v uvedeném týdnu činilo pouze 9,52% stopáže odvysílaných pořadů, Z toho 3 pořady byly v době, kdy lidé obvykle spí (od půlnoci do 6. hodiny ranní) a že nám na tomto kanále byla zpřístupněnajenjediná premiéra. 
Jestliže tedy CET 21 prohlašovala, žejen provedla pilotáž "podle chystané novely" (i když tomu tak nebylo), my bychom náš výpočet mohli brát také jako "pilotáž podle chystané novely". A ukázalo by se, že jejich způsob testování podmínky chystané novely nespliıil. Nehledě na nepřípustný nátlak na divá.ky se [živými infomıacemi, že právě takový způsob zpřístupňování vyžaduje novela. 

Proto S Vámi Souhlasíme, že je nutné do novelizovaného Zákona přesně specifikovat, jaká data musejí provozovatele vysílání Radě poskytovat, a to pod sankcemi. 
Z důvodu nedávného excesu ze strany CET 21 S.r.o. bychom uvítali zpřísnění návrhu novely vysílacího Zákona tak, že by se povinnost 15% zpřístupnění vztahovala ke kmtšímu období než je čtvrtletí, například na dobu jednoho měsíce. A postııpným navyšováním dojít ke zpřístılpnční veškerých pořadů přímého vysílání tak jak je to zvykem ve vyspělých státech. Tím by se do budoucna znemožnílo beztrestné omezení zpřístupnění vysílaných pořadů osobám (nejen) se sluchovým postižením. 
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Ing. Martin Novák 

prezident České unie neslyšících 

Bankovní spojeni: Česká spořitelna, Dlouhá 1938968359/0800 , IČO: 00675547 
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