
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

29. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 2. schůze, konané dne 30. listopadu 2016 

 
 
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských 
států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem 
na měnící se situaci na trhu /senátní tisk č. N 92/10/  
 
Senát 
 
I.  
 
1. vnímá  
v kontextu vytváření jednotného digitálního trhu v Evropě snahu Komise přizpůsobit 
současnou právní úpravu v oblasti audiovizuálních mediálních služeb aktuální situaci;  
 
2. je toho názoru,  
že vzhledem ke stále rostoucímu významu audiovizuálních mediálních služeb 
pro společnost by tyto služby měly být dostupné v co nejvyšší možné míře přeshraničně;  
 
II.  
 
1. považuje  
princip země původu za klíčový prvek směrnice, a proto vítá jeho zachování a podporuje 
návrhy na sjednocení a zjednodušení procesu pozastavení přeshraničního vysílání, neboť 
se domnívá, že tento proces v současné podobě není zcela efektivní;  
 
2. nedoporučuje  
stanovovat větší flexibilitu pravidel pro televizní reklamu a teleshopping a zkracovat 
intervaly pro přerušování televizních programů reklamou, neboť je toho názoru, že 
současná pravidla jsou adekvátní a jakékoliv jejich změny by mohly snížit divácký 
komfort a vystavit televizní diváky neadekvátnímu reklamnímu tlaku v hlavních vysílacích 
časech;  
 
3. domnívá se,  
že by bylo vhodné u požadavku na přístupnost mediálních služeb pro zrakově a sluchově 
postižené zachovat specifickou sektorovou legislativu, a tudíž nedoporučuje odstranění 
čl. 7 ze stávající směrnice a jeho přesunutí do navrhovaného horizontálního Evropského 
aktu přístupnosti;  



 
4. nepovažuje  
systém kvót na zařazování evropské kulturní tvorby do nabídky poskytovatelů služeb 
na vyžádání za efektivní nástroj, kterým by se měla evropská tvorba podporovat; 
doporučuje využívat především podporu formou přímých investic do evropské tvorby, 
příspěvků do národních fondů či jiných podpůrných opatření;  
 
5. podporuje  
ochranu nezletilých osob před škodlivým obsahem, který může narušit jejich tělesný, 
duševní nebo mravní vývoj;  
 
III.  
 
1. žádá vládu,  
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, a o dalším 
vývoji projednávání;  
 
2. pověřuje  
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 

Jiří Dušek v. r. 
ověřovatel Senátu 

 


