Priority Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pro rok 2016
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání si dne 1. prosince 2015 na 22. zasedání/bod 50 stanovila pro
rok 2016 tyto priority:
1) Ochrana dětí před negativními dopady vysílání
Ochrana dětských diváků před možnými negativními dopady vysílání je standardně jedním z hlavních
cílů Rady. Po pěti letech se Rada v roce 2016 opětně primárně zaměří na monitoring televizních
pořadů s kriminální tematikou, zejména těch, které jsou do vysílání zařazovány v odpoledních
vysílacích časech, kdy děti, po návratu ze školy, mnohdy sledují televizi bez dozoru dospělých. Rada
se soustředí na analýzu pořadů, v nichž se v ohrožující míře ztvárňuje agrese, násilí a důsledky násilí
(utrpení obětí, zohavená těla obětí).
Rovněž v analýzách rozhlasového vysílání bude kladen důraz na dodržování § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb. (nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky,
které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých).
Dále s ohledem na skutečnost, že audiovizuální mediální služby na vyžádání jsou principielně snadno
přístupné všem skupinám diváků a tedy i dětem, je nutno činit kroky k ochraně dětí a mladistvých před
možným závadným obsahem. V této oblasti by Rada chtěla poskytnout větší informovanost
recipientům služeb o výskytu možných závadných služeb a to například prostřednictvím webu
detiamedia.cz, případně obeznámit rodiče s legislativními prostředky chránící děti a mladistvé právě
před obsahem audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
2) Objektivita a vyváženost předvolebního vysílání
Na podzim 2016 se v České republice uskuteční krajské volby a současně volby do třetiny senátu.
Monitoring předvolebního rozhlasového a televizního vysílání je tradičně prioritou Rady, protože
vysílání významným způsobem zasahuje do politické soutěže. I v roce 2016 tak bude zpracován
rozsáhlý monitoring zpravodajských a publicistických pořadů všech hlavních celoplošných programů.
Navíc se monitoring tentokrát zaměří i na vybrané programy regionálního a místního charakteru, kde
lze očekávat zvýšený zájem zejména o volby krajské.
3) Mediální gramotnost
V roce 2016 se Rada hodlá podrobněji zaměřit na problematiku mediální gramotnosti. Je to již pět let,
co si Rada nechala zpracovat studii, která hodnotila mediální gramotnost populace ČR, proto Rada
rozhodla, že je na místě nechat zpracovat studii novou, která by poskytla aktuální data a přinesla by
signály o tom, zda se situace v této oblasti u nás lepší, či naopak.
4) Ochrana spotřebitele a obchodní sdělení
Monitoring vysílání se bude v roce 2016 důsledně zabývat souladem obchodních sdělení s požadavky
zákona č. 132/2010 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb., potažmo zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele. V návaznosti na novelizaci zákona č. 40/1995 Sb., která proběhla v srpnu 2015, se Rada
zaměří na vyhodnocování dodržování zákonného ustanovení, § 2 odst. 1 písm. f) zákona o regulaci
reklamy, které zakazuje reklamu na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny
podle zvláštního právního předpisu. Monitoring obchodních sdělení se tak soustředí na možný výskyt
reklamy či jiného typu obchodních sdělení, propagujících loterie, poker apod.
Rada v oblasti ochrany spotřebitele dále hodlá prohlubovat kooperaci v rámci koordinační skupiny
zabývající se dopady a aplikaci Nařízení č. 1924/2006., kterým se zřizuje seznam schválených
zdravotních tvrzení.
5) Kooperace se samoregulátory v oblasti regulace nelineárních služeb
Rada vnímá úspěšnou spolupráci se samoregulátorem jako ideální doplněk regulace, jejímž cílem je
předcházení deliktů a souvisejících správních řízení.

6) Spolupráce Rady s orgány státní správy
Rada se ve spolupráci s orgány státní správy bude podílet na pracích souvisejících s koncepcí
digitálního rozhlasového vysílání, dále na vytváření strategie pro udržitelný rozvoj terestrické platformy
v ČR z hlediska zachování a rozvoje plurality programové nabídky ve volném zemském digitálním
vysílání a příprav na přechod tohoto vysílání do DVB-T2.
7) Oprávnění k vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů
Rada se zaměří na původní lineární a převzaté vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů (online tv služby), jejich vyhledávání a evidence tak, aby v internetovém prostředí
nedocházelo k porušování zákona č. 231/2001 Sb. a k nelegálnímu šíření televizního vysílání.
8) Směrnice AVMS
Rady bude aktivně participovat na přípravě revize směrnice AVMS na úrovni Evropské Komise a
Evropské skupiny regulátorů (ERGA).
9) Spisová služba
Stávající systém elektronické spisové služby po dobu uplynulých let Radě plně dostačoval, ale
s přicházejícími požadavky (mimo jiné např. eIDAS) je třeba tento systém nahradit. V roce 2016 bude
na základě výsledku výběrového řízení nasazen zcela nový systém elektronické spisové služby, který
bude splňovat všechny stávající legislativní požadavky a bude připraven na implementaci nových
požadavků s ohledem na změny v legislativě.
10) Kybernetická bezpečnost
V oblasti kybernetické bezpečnosti na rok 2016 Rada předpokládá rozšiřování již přijatých základních
opatření a současně i prohlubování znalostí problematiky kybernetické bezpečnosti všech
zaměstnanců. Velkou prioritu v dané oblasti má nasazení nástroje na sledování a vyhodnocovaní
síťového provozu.

