
PRIORITY RADY PRO ROK 2023 

Rada na 19. zasedání dne 6.12.2022 stanovila priority své činnosti pro rok 2023, vyhodnocení priorit 

stanovených pro rok 2022 bude Rada projednávat na začátku příštího roku, protože toto vyhodnocení 

bude vycházet ze zpracovávaných analýz. 

1) Monitoring vysílání před volbou prezidenta 

V lednu 2023 se v České republice uskuteční volba prezidenta republiky. Monitoring předvolebního 

vysílání je tradičně prioritou Rady, protože vysílání významným způsobem zasahuje do volební soutěže. 

Rada monitoring předvolebního vysílání vždy nastavuje na základě individuálně zvolené koncepce 

s ohledem na typ voleb, personální a ekonomické kapacity a rovněž aktuální celospolečenské potřeby 

a veřejný zájem. V souvislosti s prezidentskou volbou v roce 2023 Rada rozhodla o zpracování 

kvantitativně-kvalitativních analýz předvolebních debat s kandidáty, resp. pořadů s předvolební 

dramaturgií, které budou zařazeny do vysílání na celoplošných rozhlasových a televizních programech 

relevantních z hlediska voličského rozhodování. Analytické kapacity Úřady Rady se dále zaměří na 

monitoring předvolebního vysílání v reakci na stížnosti diváků a posluchačů a rovněž samotných 

kandidátů, kteří by se cítili být předvolebním vysíláním poškozeni či znevýhodněni.  

2) Akční plány zpřístupňování 

Novelizace mediálních zákonů, jejímž prostřednictvím došlo k transpozici Směrnice o audiovizuálních 

mediálních službách 2018/1808, přinesla významné změny v oblasti zpřístupňování audiovizuálního 

mediálního obsahu pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením. Provozovatelé televizního vysílání 

a rovněž poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání budou od roku 2023 pravidelně 

zpracovávat tzv. akční plány zpřístupňování, jejichž cílem je dosáhnout splnění požadavků na 

přístupnost služeb prostřednictvím postupného a plynulého procesu trvalého zpřístupňování služeb 

osobám se zdravotním postižením. Jelikož tato změna je novinkou pro všechny provozovatele a 

poskytovatele a stejně tak i pro regulátora, bude nezbytné se nové situaci procesně přizpůsobit. Rada 

musí být připravena poskytnout provozovatelům a poskytovatelům součinnost, aby mohly začít být 

plněny nové zákonné povinnosti v maximální prospěch cílové skupiny. 

3) Nastavení efektivních procesů a postupů v souvislosti s evidencí a regulací služeb platforem 

pro sdílení videonahrávek 

Od září 2022 je v ČR nově regulován další sektor audiovizuálních mediálních služeb – služeb platforem 

pro sdílení videonahrávek. Zcela nová oblast regulace vyžaduje nastavení interních procesů 

vyhledávání a evidence těchto služeb a rovněž postupů při jejich kontrole a monitoringu. Musí být 

jasně definovány metody vyhodnocování kritérií určujících, jaké služby jsou službami platforem pro 

sdílení videonahrávek, a stejně tak kritérií jurisdikčních, která jsou rozhodná pro podřazení služby pod 

kontrolu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. S poskytovateli služeb platforem pro sdílení 

videonahrávek musí být navázána úzká komunikace v zájmu účinného a srozumitelného nastavení 

zákonných pravidel fungování těchto služeb.  

4) Přeshraniční spolupráce a součinnost s orgány Evropské unie. 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. t) u) v) zákona č. 231/2001 

Sb.  úzce spolupracuje zejména s Evropskou Komisí, Evropskou skupinou pro audiovizuální média 

(ERGA) a Evropskou sítí audio-vizuálních regulátorů (EPRA jejímiž členy je v současné době 53 

národních regulátorů ze 47 evropských zemí.) a to zejména na koordinaci přeshraniční spolupráce, 

ustavení Digitálního koordinátora dle Aktu o digitálních službách a na návrhu Evropského aktu o 

svobodě sdělovacích prostředků.  


