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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Směrnice o audiovizuálních mediálních službách (směrnice 2010/13/EU) poskytuje od roku 

2010 pevný regulační rámec, který prostřednictvím přístupu minimální harmonizace norem 

pro evropský průmysl audiovizuálních mediálních služeb povzbuzuje kulturní a kreativní 

průmysl a ochraňuje zranitelné spotřebitele, jako jsou nezletilé osoby. 

Se vznikem nových technologií a růstem spotřebitelské poptávky postupně dochází k posunu 

od lineárních k nelineárním metodám vysílání. Z tohoto důvodu je třeba provést přezkum 

směrnice o audiovizuálních mediálních službách, kterým by byly vytvořeny rovnější 

podmínky hospodářské soutěže, v níž by vysílací společnosti a producenti obsahu, kteří 

využívají jak nové, tak klasické technologie, mohli vzájemně soutěžit a chránit a šířit kulturní 

obsah a investovat do něj. 

Oblast působnosti 

Podle názoru navrhovatelky nesmí při rozšíření oblasti působnosti, zejména pokud jde 

o platformy pro sdílení videonahrávek, dojít k zásahu do oblasti upravené směrnicí 

2000/31/ES (směrnice o elektronickém obchodu) a toto rozšíření se musí týkat pouze 

audiovizuální oblasti. Směrnice o audiovizuálních mediálních službách je nastavena tak, že se 

již nyní vztahuje na mnohé nové technologie, protože se jejich definice soustředí spíše 

na druh výstupu než na způsoby distribuce. 

Při rozšiřování oblasti působnosti musí být vždy zabezpečena stejná úroveň ochrany. 

Z geografického hlediska zůstává oblast působnosti stávajícího nařízení přiměřená a vhodná 

k tomu, aby vznikl silný jednotný trh vysílacích služeb. 

Definice 

Celkově jsou stávající definice stanovené nařízením 2010/13/EU nadále relevantní. Je vhodné 

poznamenat, že pokud došlo ke konvergenci médií, je přínosné rozlišovat obsah, který 

podléhá redakční odpovědnosti, a obsah, na který se tato odpovědnost nevztahuje. Zabrání se 

tím zásahům do oblasti upravené směrnicí o elektronickém obchodu a nedojde k nejistotě 

ohledně výkladu ustanovení o odpovědnosti poskytovatelů zprostředkovatelských služeb. 

Země původu 

Páteř tohoto nařízení tvoří zásada země původu a jakékoli snahy o její oslabení by byly 

z hlediska průmyslu audiovizuálních mediálních služeb, jednotného trhu a schopnosti šířit 

obsah přes hranice kontraproduktivní. Tato zásada zjednodušuje regulační zátěž pro vysílatele 

a jasně vymezuje právní a redakční odpovědnost za vlastnictví obsahu. 

Návrh Komise, aby byly povoleny vnitrostátní poplatky za přeshraniční poskytování obsahu, 

stojí v protikladu k zásadě země původu a představuje první krok směrem k přístupu 

založeném na zemi určení. Proto ho navrhovatelka z návrhu stanoviska výboru IMCO 

vypustila. Výbor IMCO musí usilovat o to, aby zásada země původu nebyla oslabena, neboť 

ta je jádrem celé řady nařízení spadajících do jeho působnosti a konkrétně směrnice 

2000/31/ES.  

Nicméně je třeba vzít v úvahu riziko, že by zásada země původu mohla být využívána 
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k obcházení vnitrostátních pravidel. Proto by se měly dále zkoumat možnosti širší spolupráce 

a účinnějších a rychlejších mechanismů nápravy pro jednotlivé země. 

Pravidla pro obchodní sdělení 

Ačkoli je větší pružnost pravidel pro obchodní sdělení vítána, neměly by pozměňovací návrhy 

k těmto ustanovením oslabovat ochranu spotřebitelů. Za pozitivní lze považovat skutečnost, 

že byl vypuštěn pojem „patřičné zvýraznění“ týkající se umístění produktu, protože regulační 

nejednoznačnost tohoto termínu dříve omezovala schopnost vysílatelů tento tok obchodních 

příjmů využívat. 

Nicméně větší pružnost, pokud jde o minutáž a kvantitativní omezení, nebere v potaz různé 

způsoby, jakými je napříč EU reklama financována, ať už se jedná o její dopad nebo dobu 

trvání. Výdaje na reklamu se tím v případě lineárního vysílání nezvýší. Tato pružnost povede 

k přetížení v době hlavního vysílacího času, čímž se oslabí dopad reklamy a ke škodě 

spotřebitelů vytvoří období saturace. V tomto návrhu stanoviska se v zájmu spotřebitelů 

vypouští ustanovení, která mají deregulovat minutáž reklamy. 

Evropská díla 

Navrhovatelka je přesvědčena, že by sice propagace evropských děl měla být podporována, 

měl by se však uplatňovat tržně orientovaný přístup, a nikoli předepisovat, aby určitý obsah 

byl zvýrazněn nebo mohl být snadno nalezen (objevitelnost obsahu). Mělo by se omezit 

používání kvót, které by v žádném případě nemělo přesáhnout návrh Komise. Vyšší kvóty 

a specifičtější předpisy by se v podstatě rovnaly protekcionismu kulturních trhů 

a neumožňovaly by docenit výhody širšího světového trhu, jehož je jednotný digitální trh EU 

součástí. Investice do evropského obsahu dosahují svého maxima, pokud jsou podněcovány 

hospodářskou soutěží a tržní poptávkou, a nikoli uměle vytvořenými referenčními hodnotami 

a poplatky.  

Vnitrostátní regulační orgány 

Návrhy Komise na zlepšení účinnosti vnitrostátních regulačních orgánů jsou nezbytné 

k zajištění všeobecného uplatňování všech ustanovení směrnice o audiovizuálních mediálních 

službách. Skupina ERGA sice hraje důležitou roli při koordinaci a interakci mezi regulačními 

orgány, zátěž související se směrnicí o audiovizuálních službách ovšem padá na bedra 

členských států a vnitrostátních regulačních orgánů. Členské státy by měly těmto orgánům 

zajistit přiměřené zdroje, a rozvinout tak jejich potenciál, a měly by rovněž stanovit jasnější 

postupy nápravy a podávání stížností. 

Ochrana nezletilých osob 

Vzhledem ke konvergenci médií poskytuje přezkum směrnice o audiovizuálních mediálních 

službách příležitost k tomu, aby se v nutných případech zvýšila ochrana nezletilých osob 

v nelineární oblasti. Je důležité, aby cílem jakékoli nové definice nebo úpravy oblasti 

působnosti této směrnice byla lepší ochrana nezletilých osob a aby zároveň měly členské státy 

dostatek prostoru pro řešení nezákonných činností. 

Dostupnost 
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Jakkoli je nezbytné neustávat ve snahách o to, aby služby byly co nejvíce dostupné zdravotně 

postiženým osobám, měl by se článek 7 platné směrnice o audiovizuálních mediálních 

službách ponechat a rozšířit o odkazy na audiovizuální mediální služby, jež byly vypuštěny 

z Evropského aktu přístupnosti. V Evropském aktu přístupnosti, který kombinuje závazné 

i nezávazné aspekty poskytování audiovizuálních mediálních služeb1, není věnována 

dostatečná pozornost realitě a potřebám odvětví audiovizuálních médií, což by mohlo utlumit 

skutečné inovace, které budou v budoucnu představovat nejlepší způsob, jak reagovat 

na potřeby spotřebitelů.  

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako 

věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Poslední podstatná změna směrnice 

Rady 89/552/EHS27, následně 

kodifikovaná směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2010/13/EU28, byla 

provedena v roce 2007 přijetím směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2007/65/ES29. Od té doby prošel trh 

audiovizuálních mediálních služeb 

výraznými a rychlými změnami. Technický 

vývoj umožňuje nové typy služeb a 

uživatelských zkušeností. Sledovací 

návyky se významně změnily, zejména u 

mladších generací. Přestože hlavní 

televizní obrazovka zůstává i nadále 

důležitým zařízením umožňujícím sdílení 

audiovizuálních zážitků, řada diváků se při 

sledování audiovizuálního obsahu 

přesunula k jiným, přenosným zařízením. 

Tradiční televizní obsah se na průměrné 

denní době sledování dosud podílí 

významnou měrou. Stále více však roste 

(1) Poslední podstatná změna směrnice 

Rady 89/552/EHS27, následně 

kodifikovaná směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2010/13/EU28, byla 

provedena v roce 2007 přijetím směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2007/65/ES29. Od té doby prošel trh 

audiovizuálních mediálních služeb 

výraznými a rychlými změnami. Technický 

vývoj umožňuje nové typy služeb a 

uživatelských zkušeností. Sledovací 

návyky se významně změnily, zejména u 

mladších generací. Přestože hlavní 

televizní obrazovka zůstává i nadále 

důležitým zařízením umožňujícím sdílení 

audiovizuálních zážitků, řada diváků se při 

sledování audiovizuálního obsahu 

přesunula k jiným, přenosným zařízením. 

Tradiční televizní obsah se na průměrné 

denní době sledování dosud podílí 

významnou měrou. Stále více však roste 

                                                 
1 „audiovizuální mediální služby a související koncová zařízení s pokročilým informačním potenciálem určená 

pro veřejnost“, návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů 

členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb, COM(2015) 615 final, 

2015/0278(COD) 
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význam nových typů obsahu, jako jsou 

například krátké videonahrávky nebo 

obsah vytvářený uživateli, a v současné 

době již existují dobře zavedení noví 

účastníci trhu včetně poskytovatelů služeb 

videa na vyžádání a platforem pro sdílení 

videonahrávek. 

význam nových typů obsahu, jako jsou 

například krátké videonahrávky nebo 

obsah vytvářený uživateli, a v současné 

době již existují dobře zavedení noví 

účastníci trhu včetně poskytovatelů služeb 

videa na vyžádání, sociálních médií a 

platforem pro sdílení videonahrávek. 

__________________ __________________ 

27 Směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. 

října 1989 o koordinaci některých právních 

a správních předpisů členských států 

upravujících poskytování audiovizuálních 

mediálních služeb (směrnice o 

audiovizuálních mediálních službách) (Úř. 

věst. L 298, 17.10.1989, s. 23). 

27 Směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. 

října 1989 o koordinaci některých právních 

a správních předpisů členských států 

upravujících poskytování audiovizuálních 

mediálních služeb (směrnice o 

audiovizuálních mediálních službách) (Úř. 

věst. L 298, 17.10.1989, s. 23). 

28 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 

o koordinaci některých právních a 

správních předpisů členských států 

upravujících poskytování audiovizuálních 

mediálních služeb (směrnice o 

audiovizuálních mediálních službách) (Úř. 

věst. L 95, 15.4.2010, s. 1). 

28 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 

o koordinaci některých právních a 

správních předpisů členských států 

upravujících poskytování audiovizuálních 

mediálních služeb (směrnice o 

audiovizuálních mediálních službách) (Úř. 

věst. L 95, 15.4.2010, s. 1). 

29 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, 

kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS 

o koordinaci některých právních a 

správních předpisů členských států 

upravujících provozování televizního 

vysílání (Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 

27). 

29 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, 

kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS 

o koordinaci některých právních a 

správních předpisů členských států 

upravujících provozování televizního 

vysílání (Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 

27). 

Odůvodnění 

Úloha sociálních médií v naší společnosti je stále důležitější, zejména pro nové generace, a 

tato média nyní představují privilegovaný přístupový bod k obsahu audiovizuálních 

sdělovacích prostředků. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Směrnice 2010/13/EU by měla (3) Směrnice 2010/13/EU by měla 
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zůstat použitelná pouze pro ty služby, 

jejichž hlavním účelem je poskytování 

pořadů za účelem informování, zábavy 

nebo vzdělávání. Požadovaný hlavní účel 

by měl být považován za splněný rovněž v 

případě, že daná služba má audiovizuální 

obsah a formu, která je oddělitelná od 

hlavní činnosti poskytovatele služeb, jako 

jsou například samostatné části on-line 

novin obsahující audiovizuální pořady 

nebo videa vytvořená uživateli, pokud tyto 

části mohou být považovány za oddělitelné 

od jejich hlavní činnosti. Nespadají do ní 

služby sociálních médií s výjimkou 

případů, kdy poskytují službu, na kterou 

se vztahuje definice platformy pro sdílení 

videonahrávek. Služba by měla být 

považována pouze za nedílný doplněk 

hlavní činnosti v důsledku vazby mezi 

audiovizuální nabídkou a hlavní činností. 

Jako takové mohou kanály nebo jakékoli 

jiné audiovizuální služby, na které se 

vztahuje redakční odpovědnost 

poskytovatele, představovat audiovizuální 

mediální služby samy o sobě, i když jsou 

nabízeny v rámci platformy pro sdílení 

videonahrávek, která se vyznačuje absencí 

redakční odpovědnosti. V takových 

případech bude dodržování ustanovení této 

směrnice na poskytovatelích s redakční 

odpovědností. 

zůstat použitelná pouze pro ty služby, jež 

jsou určeny významnému podílu široké 

veřejnosti a jež by na ni mohly mít jasný 

dopad a jejichž hlavním účelem je 

poskytování pořadů za účelem 

informování, zábavy nebo vzdělávání. 

Požadovaný hlavní účel by měl být 

považován za splněný rovněž v případě, že 

daná služba má audiovizuální obsah a 

formu, která je oddělitelná od hlavní 

činnosti poskytovatele služeb, jako jsou 

například samostatné části on-line novin 

obsahující audiovizuální pořady nebo videa 

vytvořená uživateli, pokud tyto části 

mohou být považovány za oddělitelné od 

jejich hlavní činnosti. Služby sociálních 

médií představují důležité přístupové 

místo z hlediska informací pro spotřebitele 

a stále více závisejí na audiovizuálním 

obsahu, který vytvářejí nebo zpřístupňují 

jejich uživatelé. Služby sociálních médií 

nejsou obecně zahrnuty do působnosti této 

směrnice, nicméně pokud jejich služby 

splňují veškerá kritéria definující 

platformu pro sdílení videonahrávek, je 

třeba je do směrnice zahrnout. Podobně 

by neměly být zahrnuty audiovizuální 

mediální služby, které poskytují a šíří 

audiovizuální mediální obsah a nesoupeří 

s televizním vysíláním a namísto toho 

například poskytují a šíří audiovizuální 

obsah soukromých uživatelů ke sdílení v 

zájmových komunitách. Služba by měla 

být považována pouze za nedílný doplněk 

hlavní činnosti v důsledku vazby mezi 

audiovizuální nabídkou a hlavní činností. 

Jako takové mohou kanály nebo jakékoli 

jiné audiovizuální služby, na které se 

vztahuje redakční odpovědnost 

poskytovatele, představovat audiovizuální 

mediální služby samy o sobě, i když jsou 

nabízeny v rámci platformy pro sdílení 

videonahrávek, která se vyznačuje absencí 

redakční odpovědnosti. V takových 

případech bude dodržování ustanovení této 

směrnice na poskytovatelích s redakční 

odpovědností. 
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Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) Redakční rozhodnutí jsou 

rozhodnutí přijímaná na denní bázi, 

zejména programovými řediteli a 

šéfredaktory, v rámci schválené 

programové skladby. Místem, kde se 

přijímají redakční rozhodnutí, je obvyklé 

pracoviště osob, které je přijímají. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3b) Audiovizuální mediální služby na 

vyžádání se ucházejí o stejné diváky jako 

televizní vysílání a vzhledem k povaze a 

způsobům přístupu k těmto 

audiovizuálním mediálním službám na 

vyžádání by uživatelé mohli přiměřeně 

očekávat regulační ochranu v rámci 

oblasti působnosti této směrnice. S 

ohledem na tuto skutečnost a ve snaze 

předejít rozdílům, pokud jde o volný 

pohyb a hospodářskou soutěž, by se měl 

pojem „pořad“ vykládat dynamickým 

způsobem, který by zohlednil vývoj 

poskytování obsahu audiovizuálních 

mediálních služeb, jež se zaměřují na 

velký počet diváků a jsou považovány za 

hromadné sdělovací prostředky. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Stanovení pravomoci vyžaduje 

posouzení faktické situace podle kritérií 

stanovených ve směrnici 2010/13/EU. 

Posuzování takových faktických situací by 

mohlo vést k protichůdným výsledkům. Při 

použití postupů spolupráce stanovených v 

článcích 3 a 4 směrnice 2010/13/EU je 

důležité, aby Komise mohla založit svá 

zjištění na spolehlivých skutečnostech. 

Skupina evropských regulačních orgánů 

pro audiovizuální mediální služby (ERGA) 

by proto měla být oprávněna poskytovat na 

žádost Evropské komise stanoviska týkající 

se pravomoci.  

(5) Stanovení pravomoci vyžaduje 

posouzení faktické situace podle kritérií 

stanovených ve směrnici 2010/13/EU. 

Posuzování takových faktických situací by 

mohlo vést k protichůdným výsledkům. Při 

použití postupů spolupráce stanovených v 

článcích 3 a 4 směrnice 2010/13/EU je 

důležité, aby Komise mohla založit svá 

zjištění na spolehlivých skutečnostech. 

Skupina evropských regulačních orgánů 

pro audiovizuální mediální služby (ERGA) 

by proto měla být společně s 

vnitrostátními regulačními orgány 

oprávněna poskytovat na žádost Evropské 

komise stanoviska týkající se pravomoci. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Za účelem zajištění soudržnosti a 

poskytnutí jistoty podnikům a orgánům 

členských států by měl být pojem 

„podněcování k nenávisti“ v přiměřeném 

rozsahu sladěn s definicí uvedenou v 

rámcovém rozhodnutí Rady 2008/913/SVV 

ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti 

některým formám a projevům rasismu a 

xenofobie prostřednictvím trestního práva, 

která definuje nenávistné projevy jako 

„veřejné podněcování k násilí nebo 

nenávisti“. To by mělo zahrnovat sladění 

důvodů, na nichž je podněcování k násilí 

nebo k nenávisti založeno. 

(8) Za účelem zajištění soudržnosti a 

poskytnutí jistoty podnikům a orgánům 

členských států by měl být pojem 

„podněcování k nenávisti“ v přiměřeném 

rozsahu a tam, kde je to použitelné na 

členské státy, sladěn s definicí uvedenou v 

rámcovém rozhodnutí Rady 2008/913/SVV 

ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti 

některým formám a projevům rasismu a 

xenofobie prostřednictvím trestního práva, 

která definuje nenávistné projevy jako 

„veřejné podněcování k násilí nebo 

nenávisti“. To by mělo zahrnovat sladění 

důvodů, na nichž je podněcování k násilí 

nebo k nenávisti založeno. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Aby bylo divákům včetně rodičů a 

nezletilých osob umožněno provádět 

informovaná rozhodnutí o obsahu, který 

má být sledován, je nutné, aby 

poskytovatelé audiovizuálních mediálních 

služeb poskytovali dostatečné informace o 

obsahu, který může narušit tělesný, duševní 

nebo mravní vývoj nezletilých osob. To by 

bylo možno provést například 

prostřednictvím systému deskriptorů 

obsahu udávajících povahu obsahu. 

Deskriptory obsahu by mohly být 

poskytovány prostřednictvím písemných, 

grafických nebo zvukových prostředků.  

(9) Aby bylo divákům včetně rodičů a 

nezletilých osob umožněno provádět 

informovaná rozhodnutí o obsahu, který 

má být sledován, je nutné, aby 

poskytovatelé audiovizuálních mediálních 

služeb poskytovali dostatečné informace o 

obsahu, který může narušit tělesný, duševní 

nebo mravní vývoj nezletilých osob. To by 

bylo možno provést například 

prostřednictvím systému deskriptorů 

obsahu udávajících povahu obsahu. 

Deskriptory obsahu by mohly být 

poskytovány prostřednictvím písemných, 

grafických nebo zvukových prostředků. 

Odlišné formy deskriptorů obsahu by měly 

být dostatečně jasné, aby stanovily, zda 

může být konkrétní obsah škodlivý pro 

nezletilé osoby. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Na vnitrostátní a mezinárodní 

úrovni existují určité široce uznávaná 

výživová doporučení, jako je například 

model výživového profilu regionálního 

úřadu WHO pro Evropu, jejichž cílem je 

rozlišovat potraviny na základě jejich 

výživové skladby v souvislosti s televizní 

reklamou na potraviny zaměřenou na 

děti. Členské státy by měly být 

podporovány, aby zajistily využívání 

kodexů chování založených na 

samoregulaci a společné regulaci k 

účinnému snižování expozice dětí a 

nezletilých osob audiovizuálním 

obchodním sdělením týkajícím se potravin 

a nápojů, které mají vysoký obsah soli, 

cukrů a tuků, nebo které jiným způsobem 

nevyhovují těmto vnitrostátním nebo 

(10) Členské státy by měly být 

podporovány, aby zajistily využívání 

samoregulace a společné regulace, včetně 

kodexů chování, k účinnému snížení 

expozice dětí a nezletilých osob 

audiovizuálním obchodním sdělením 

týkajícím se potravin a nápojů, které mají 

vysoký obsah soli, cukrů a tuků nebo které 

jiným způsobem nevyhovují těmto 

vnitrostátním nebo mezinárodním 

výživovým doporučením, na minimum, 

jako například doporučením vytvořeným v 

rámci akční platformy Komise pro stravu, 

fyzickou aktivitu a zdraví a modelu 

výživového profilu regionálního úřadu 

WHO pro Evropu. K tomuto cíli by měly 

přispět samoregulace a společná regulace. 
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mezinárodním výživovým doporučením. 

 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Členské státy by rovněž měly být 

podporovány v tom, aby zajistily, že 

kodexy chování založené na samoregulaci 

a společné regulaci budou využívány k 

účinnému omezení expozice dětí a 

nezletilých osob audiovizuálním 

obchodním sdělením týkajícím se 

alkoholických nápojů. Na úrovni Unie i na 

vnitrostátní úrovni existují některé systémy 

společné regulace nebo samoregulace, 

jejichž cílem je odpovědné uvádění 

alkoholických nápojů na trh včetně 

audiovizuálních obchodních sdělení. Tyto 

systémy by měly být dále podporovány, a 

to zejména ty, jejichž cílem je zajistit, aby 

audiovizuální obchodní sdělení týkající se 

alkoholických nápojů byla doprovázena 

informacemi o odpovědné konzumaci 

alkoholu. 

(11) Členské státy rovněž musí zajistit, 

že kodexy chování založené na 

samoregulaci a společné regulaci budou 

využívány k účinnému omezení expozice 

dětí a nezletilých osob audiovizuálním 

obchodním sdělením týkajícím se 

alkoholických nápojů. Na úrovni Unie i na 

vnitrostátní úrovni existují některé systémy 

společné regulace nebo samoregulace, 

jejichž cílem je odpovědné uvádění 

alkoholických nápojů na trh včetně 

audiovizuálních obchodních sdělení. Tyto 

systémy by měly být dále podporovány, a 

to zejména ty, jejichž cílem je zajistit, aby 

audiovizuální obchodní sdělení týkající se 

alkoholických nápojů byla doprovázena 

informacemi o odpovědné konzumaci 

alkoholu. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Pro odstranění překážek bránících 

volnému pohybu přeshraničních služeb v 

rámci Unie je nutné zajistit účinnost 

opatření založených na samoregulaci a 

společné regulaci zaměřených zejména na 

ochranu spotřebitelů nebo veřejného 

zdraví. Vhodným prostředkem k zajištění 

soudržnějšího a účinnějšího přístupu by 

(12) Pro zajištění vysoké úrovně 

ochrany spotřebitelů a veřejného zdraví a 

současně odstranění překážek bránících 

volnému pohybu přeshraničních služeb v 

rámci Unie je nutné zajistit účinnost 

opatření založených na samoregulaci a 

společné regulaci zaměřených zejména na 

ochranu spotřebitelů nebo veřejného 
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mohly být kodexy chování na úrovni Unie, 

pokud budou dobře prosazovány a 

kontrolovány. 

zdraví. Vhodným prostředkem k zajištění 

soudržnějšího a účinnějšího přístupu by 

mohly být kodexy chování na úrovni Unie, 

pokud budou dobře prosazovány a 

kontrolovány. Měly by pomoci 

vnitrostátním regulačním orgánům při 

navrhování vnitrostátních kodexů chování 

a pomoci zlepšit soudržnost při provádění 

směrnice 2010/13/EU. 

 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Trh televizního vysílání se vyvíjí a 

je zapotřebí zvýšit flexibilitu ve vztahu 

audiovizuálním obchodním sdělením, 

zejména pomocí kvantitativních pravidel 

pro lineární audiovizuální mediální 

služby, umístění produktu a sponzorství. 

Vznik nových služeb, včetně služeb bez 

reklamy, přinesl divákům větší možnost 

výběru, protože mohou snadno přejít k 

alternativním nabídkám. 

vypouští se 

Odůvodnění 

Ukázalo se, že stávající kvantitativní pravidlo pro reklamu je účinné pro dosahování 

rovnováhy mezi ochranou spotřebitele a financováním audiovizuálních médií. Nárůst 

audiovizuální nabídky by neměl ospravedlnit všeobecný pokles úrovně ochrany před 

reklamním obsahem poskytované spotřebitelům. Odstranění kvantitativního pravidla by 

postihlo také jiná než audiovizuální odvětví, která jsou nepostradatelná, jako je tisk, jenž do 

velké míry závisí na reklamě a který již čelí obtížím v oblasti financování. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) Aby se zajistila účinnost směrnice 

2010/13/EU zejména s ohledem na 

redakční odpovědnost poskytovatelů 

mediálních služeb, měla by být zaručena 

celistvost pořadů a služeb. Jiné třetí 

strany, než je adresát služby, by neměly 

měnit pořady a služby bez souhlasu 

dotčeného poskytovatele mediálních 

služeb. Změny v zobrazování pořadů a 

služeb, které byly schváleny nebo 

iniciovány adresátem, by měly být 

povoleny. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Významným způsobem financování 

audiovizuálních mediálních služeb nebo 

pořadů je sponzorství, které zároveň 

propaguje firmu, ochrannou známku, obraz 

na veřejnosti, činnosti nebo produkty 

právnické nebo fyzické osoby. Vzhledem k 

tomu platí, že aby sponzorství 

představovalo pro inzerenty a 

poskytovatele audiovizuálních mediálních 

služeb cennou formu reklamní techniky, 

mohou oznámení o sponzorování 

obsahovat zmínky o zboží nebo službách 

sponzora za účelem jejich propagace, i 

když přímo nenabádají k nákupu těchto 

zboží a služeb. Oznámení o sponzorování 

by měla i nadále jasně informovat diváky o 

existenci dohody o sponzorství. Obsah 

sponzorovaných pořadů nesmí být 

ovlivněn tak, aby tím byla dotčena 

redakční nezávislost poskytovatele 

mediálních služeb. 

(14) Významným způsobem financování 

audiovizuálních mediálních služeb nebo 

pořadů je sponzorství, které zároveň 

propaguje firmu, ochrannou známku, obraz 

na veřejnosti, činnosti nebo produkty 

právnické nebo fyzické osoby. Vzhledem k 

tomu platí, že aby sponzorství 

představovalo pro inzerenty a 

poskytovatele audiovizuálních mediálních 

služeb cennou formu reklamní techniky, 

mohou oznámení o sponzorování 

obsahovat zmínky o zboží nebo službách 

sponzora za účelem jejich propagace, i 

když nesmí přímo nabádat k nákupu 

těchto zboží a služeb. Oznámení o 

sponzorování by měla i nadále jasně 

informovat diváky o existenci dohody o 

sponzorství. Obsah sponzorovaných 

pořadů nesmí být ovlivněn tak, aby tím 

byla dotčena redakční nezávislost 

poskytovatele mediálních služeb. 
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Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15a) Aby byla chráněna redakční 

odpovědnost poskytovatele mediálních 

služeb a audiovizuální hodnotový řetězec, 

je nezbytné zaručit celistvost pořadů a 

služeb poskytovaných poskytovatelem 

mediálních služeb. Pořady a služby musí 

být přenášeny, aniž by byly zkracovány, 

měněny nebo přerušovány. Pořady a 

služby by neměly být upravovány bez 

souhlasu poskytovatele mediálních služeb. 

Odůvodnění 

Třetím stranám by nemělo být dovoleno upravovat pořady a služby bez souhlasu 

poskytovatele mediálních služeb. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Umístění produktu by nemělo být 

přípustné ve zpravodajských a 

publicistických pořadech, ve 

spotřebitelských publicistických pořadech, 

v náboženských pořadech a v pořadech s 

významným podílem dětského publika. 

Existují důkazy zejména o tom, že umístění 

produktu a vložené reklamy mohou mít 

vliv na chování dětí vzhledem k tomu, že 

děti často nejsou schopny rozpoznat jejich 

komerční obsah. Existuje tedy potřeba i 

nadále zakazovat umístění produktu v 

pořadech s významným podílem dětského 

publika. Spotřebitelské publicistické 

pořady jsou pořady, které poskytují 

divákům poradenství nebo obsahují 

recenze týkající se nákupu produktů a 

služeb. Umožnit umístění produktu v 

(16) Umístění produktu by nemělo být 

přípustné ve zpravodajských a 

publicistických pořadech, ve 

spotřebitelských publicistických pořadech, 

v náboženských pořadech a v pořadech pro 

děti. Existují důkazy zejména o tom, že 

umístění produktu a vložené reklamy 

mohou mít vliv na chování dětí vzhledem k 

tomu, že děti často nejsou schopny 

rozpoznat jejich komerční obsah. Existuje 

tedy potřeba i nadále zakazovat umístění 

produktu v pořadech pro děti. 

Spotřebitelské publicistické pořady jsou 

pořady, které poskytují divákům 

poradenství nebo obsahují recenze týkající 

se nákupu produktů a služeb. Umožnit 

umístění produktu v takových pořadech by 

setřelo rozdíl mezi reklamou a redakčním 
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takových pořadech by setřelo rozdíl mezi 

reklamou a redakčním obsahem pro 

diváky, kteří v těchto pořadech mohou 

očekávat skutečné a poctivé recenze 

výrobků nebo služeb.  

obsahem pro diváky, kteří v těchto 

pořadech mohou očekávat skutečné a 

poctivé recenze výrobků nebo služeb. 

 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Pravidlo, že produkt by neměl být 

nepatřičně zdůrazňován, se v praxi 

ukázalo jako obtížně uplatnitelné. Navíc 

omezuje využívání umístění produktu, 

které aby bylo schopno vytvářet hodnotu, 

již ze své podstaty předpokládá určitou 

úroveň zdůraznění expozice produktu. 

Požadavky na pořady obsahující umístění 

produktu by se tedy měly zaměřit na to, aby 

jasně informovaly diváky o existenci 

umístění produktu a na to, aby zajistily, že 

nebude dotčena redakční nezávislost 

poskytovatele audiovizuálních mediálních 

služeb. 

(17) Požadavky na pořady obsahující 

umístění produktu se tedy musí zaměřit na 

to, aby jasně informovaly diváky o 

existenci umístění produktu a na to, aby 

zajistily, že nebude dotčena redakční 

nezávislost poskytovatele audiovizuálních 

mediálních služeb. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Vzhledem k tomu, že zvýšení počtu 

nových služeb umožnilo divákům větší 

možnost výběru, pro subjekty televizního 

vysílání to znamená větší pružnost v 

oblasti zařazování reklamních a 

teleshoppingových šotů, pokud to 

nepřiměřeně nenaruší celistvost pořadu. 

Přesto by v zájmu ochrany zvláštního 

charakteru evropského televizního prostoru 

(18) Ačkoli zvýšení počtu nových služeb 

umožnilo divákům větší možnost výběru, 

zůstává nutné nadále chránit celistvost 

pořadů a spotřebitele před nepřiměřeně 

častými reklamními a teleshoppingovými 

šoty. Proto by v zájmu ochrany zvláštního 

charakteru evropského televizního prostoru 

mělo zůstat i nadále omezeno možné 

přerušování filmových děl a filmů 
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mělo zůstat i nadále omezeno možné 

přerušování filmových děl a filmů 

vytvořených pro televizi i některých 

kategorií pořadů, které nadále potřebují 

zvláštní ochranu.  

vytvořených pro televizi i některých 

kategorií pořadů, které nadále potřebují 

zvláštní ochranu, a nemělo by být 

předmětem větší pružnosti. 

Odůvodnění 

Zdůrazňuje, že je důležité zachovat pravidlo 30 minut mezi přerušováním filmových děl 

reklamou, neboť jinak by došlo k nepřiměřenému dopadu na celistvost pořadů a neodpovídalo 

by to návykům spotřebitelů ani naléhavé potřebě audiovizuálních mediálních služeb. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Ačkoli tato směrnice nezvyšuje 

celkový přípustný objem reklamního času 

v době od 7:00 do 23:00, je důležité, aby 

subjekty televizního vysílání měly možnost 

pružně se rozhodovat, kdy zařadit reklamu 

s cílem maximalizovat poptávku 

zadavatelů reklamy a tok diváků. 

Hodinový limit by tedy měl být zrušen a 

měl by být zaveden denní limit 20 % 

reklamy v době od 7:00 do 23:00.  

vypouští se 

 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Řada subjektů televizního vysílání 

je součástí větších mediálních skupin a 

provádějí oznámení nejen v souvislosti se 

svými vlastními pořady a doprovodnými 

produkty, které jsou od těchto pořadů 

přímo odvozeny, ale rovněž ve vztahu k 

pořadům jiných subjektů, které patří do 

vypouští se 
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stejné mediální skupiny. Vysílací čas 

přidělený pro oznámení subjektu 

televizního vysílání týkající se pořadů 

jiných subjektů, které patří do stejné 

mediální skupiny, by neměl být zahrnut do 

maximálního denního vysílacího času pro 

reklamu a teleshopping.  

Odůvodnění 

Umožnit mediálním skupinám, aby bez omezení uváděly ve všech subjektech televizního 

vysílání, které vlastní, oznámení související s pořady vlastněných subjektů, by bylo škodlivé 

pro spravedlivou hospodářskou soutěž v odvětví, neboť dominantní subjekty by získaly 

neoprávněnou výhodu. Vedlo by to rovněž ke zbytečnému nárůstu množství reklam, protože 

tato oznámení by nebyla zahrnuta do kvantitativních pravidel. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Poskytovatelé audiovizuálních 

mediálních služeb na vyžádání by měli 

podporovat výrobu a distribuci evropských 

děl tak, že zajistí, aby jejich katalogy 

obsahovaly minimální podíl evropských 

děl a aby tato díla byla dostatečně 

zdůrazněna.  

(21) Poskytovatelé audiovizuálních 

mediálních služeb na vyžádání by měli 

vhodnými prostředky podporovat, je-li to 

proveditelné, výrobu a distribuci 

evropských děl tak, že zajistí, aby jejich 

katalogy obsahovaly minimální podíl 

evropských děl, aniž by tím byla dotčena 

zásada plurality sdělovacích prostředků a 

aniž by těmito opatřeními byly dotčeny 

služby poskytované spotřebitelům. 

 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 21 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21a) Poskytovatelé audiovizuálních 

mediálních služeb na vyžádání by měli být 

vybídnuti, aby podporovali výrobu a 
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distribuci evropských děl tak, že zajistí, 

aby jejich katalogy obsahovaly určitý 

podíl evropských děl a aby to neovlivnilo 

sledovací zkušenost spotřebitelů. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Aby zajistily odpovídající úroveň 

investic do evropských děl, měly by mít 

členské státy možnost ukládat 

poskytovatelům služeb na vyžádání 

usazeným na jejich území finanční 

povinnosti. Tyto povinnosti mohou mít 

podobu přímých příspěvků na výrobu 

evropských děl a nabývání práv k těmto 

dílům. Členské státy by rovněž mohly 

zavést dávky splatné do fondu na základě 

příjmů ze služeb na vyžádání, které jsou 

poskytovány na jejich území a zaměřeny 

na toto území. Tato směrnice objasňuje, 

že vzhledem k přímé vazbě mezi 

finančními povinnostmi a odlišnou 

kulturní politikou jednotlivých členských 

států je členským státům povoleno ukládat 

takové finanční povinnosti rovněž 

poskytovatelům služeb na vyžádání 

usazeným v jiném členském státě, které 

jsou zaměřeny na jeho území. V tomto 

případě by finanční povinnosti měly být 

účtovány pouze ve vztahu k příjmům 

získaným prostřednictvím diváků v tomto 

členském státě.  

(22) Aby zajistily odpovídající úroveň 

investic do evropských děl, členské státy 

by měly mít možnost ukládat 

poskytovatelům služeb na vyžádání 

usazeným na jejich území finanční 

povinnosti. Tyto povinnosti mohou mít 

podobu přímých příspěvků na výrobu 

evropských děl a nabývání práv k těmto 

dílům. V souladu se zásadou země původu 

mohou členské státy ukládat finanční 

povinnosti související se službami na 

vyžádání, které spadají do jejich 

vnitrostátní pravomoci, pouze na domácí 

úrovni. 

 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 23 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Pokud určitý členský stát v 

jednotlivých případech posuzuje, zda jsou 

audiovizuální mediální služby na vyžádání 

usazené v jiném členském státě zaměřeny 

na diváky na jeho území, musí vycházet z 

ukazatelů, jako je reklama či jiná podpora 

zaměřená konkrétně na zákazníky na jeho 

území, hlavní jazyk služby nebo samotná 

existence obsahu či obchodních sdělení 

zaměřených konkrétně na diváky v 

členském státě, ve kterém jsou přijímány.  

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Pokud členské státy ukládají 

poskytovatelům služeb na vyžádání 

povinnost hradit finanční příspěvky, měly 

by tyto příspěvky usilovat o přiměřenou 

podporu evropských děl a zároveň se 

vyhnout riziku, že budou poskytovatelům 

služeb uloženy dvakrát. Z toho důvodu 

musí členský stát, v němž je poskytovatel 

usazen, v případě, že ukládá povinnost 

finančního příspěvku, zohlednit finanční 

příspěvky, jež ukládá členský stát, na 

jehož území jsou služby zaměřeny. 

vypouští se 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 25 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Aby bylo zajištěno, že povinnosti 

týkající se podpory evropských děl 

nenaruší rozvoj trhu a aby byl umožněn 

vstup nových účastníků na trh, neměly by 

se tyto požadavky vztahovat na 

společnosti, které na daném trhu nemají 

významné zastoupení. To je zejména 

(25) Aby bylo zajištěno, že povinnosti 

týkající se podpory evropských děl 

nenaruší rozvoj trhu a aby byl umožněn 

vstup nových účastníků na trh, neměly by 

se tyto požadavky vztahovat na 

společnosti, které na daném trhu nemají 

významné zastoupení. To je zejména 
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případ společností s nízkým obratem a s 

nízkou sledovaností a malých podniků a 

mikropodniků ve smyslu doporučení 

Komise 2003/361/ES33. Vyžadovat splnění 

těchto požadavků by mohlo být nevhodné 

také v případech, kdy by to – vzhledem k 

povaze nebo tématu audiovizuálních 

mediálních služeb na vyžádání – bylo 

nepraktické nebo neodůvodněné.  

případ společností s nízkým obratem a s 

nízkou sledovaností a malých podniků a 

mikropodniků ve smyslu doporučení 

Komise 2003/361/ES33. Vyžadovat splnění 

těchto požadavků je nevhodné také v 

případech, kdy by to – vzhledem k povaze 

nebo tématu audiovizuálních mediálních 

služeb na vyžádání nebo hospodářské 

soutěži s odpovídajícími evropskými díly – 

bylo nepraktické nebo neodůvodněné. 

Zároveň by mohlo být užitečné zavést 

systém podporující finanční pomoc pro 

produkci kvalitních evropských děl, 

například prostřednictvím daňových 

pobídek. 

__________________ __________________ 

33 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 

6. května 2003 o definici mikropodniků, 

malých a středních podniků (Úř. věst. L 

124, 20.5.2003, s. 36). 

33 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 

6. května 2003 o definici mikropodniků, 

malých a středních podniků (Úř. věst. L 

124, 20.5.2003, s. 36). 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 25 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (25a) Komise by měla zajistit dostatečné 

a geograficky rozrůzněné financování v 

rámci podprogramu Media spadajícího do 

programu Kreativní Evropa, aby 

podpořila přeshraniční šíření kreativního 

obsahu, včetně zlepšení digitální 

distribuce evropských audiovizuálních děl 

a rozvoje inovativních modelů 

financování kreativního obsahu. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 26 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Objevují se nové výzvy, zejména v (26) Objevují se nové výzvy, zejména v 
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souvislosti s platformami pro sdílení 

videonahrávek, na kterých uživatelé – 

zvláště nezletilé osoby – stále více 

konzumují audiovizuální obsah. V této 

souvislosti stále častěji vzbuzuje obavy 

škodlivý obsah a nenávistné projevy 

uložené na platformách pro sdílení 

videonahrávek. Pro ochranu nezletilých 

osob před škodlivým obsahem a všech 

občanů před obsahem obsahujícím 

podněcování k násilí nebo k nenávisti je 

nezbytné stanovit přiměřená pravidla 
týkající se těchto záležitostí. 

souvislosti s platformami pro sdílení 

videonahrávek, na kterých uživatelé – 

zvláště nezletilé osoby – stále více 

konzumují audiovizuální obsah. V této 

souvislosti stále častěji vzbuzuje obavy 

škodlivý obsah a nenávistné projevy 

uložené na platformách pro sdílení 

videonahrávek. Ačkoli svévolné odstranění 

takového obsahu, které často závisí na 

subjektivním výkladu, může představovat 

porušení svobody projevu a informací, je 

nezbytné chránit nezletilé osoby před 

škodlivým obsahem a všechny občany před 

obsahem obsahujícím mimo jiné 

podněcování k násilí, nenávisti nebo 

terorismu. Platformy pro sdílení 

videonahrávek by měly být rovněž 

nabádány, aby zavedly dobrovolná 

opatření týkající se těchto záležitostí, v 

souladu s vnitrostátními a unijními 

právními předpisy a pokyny, které 

pravidelně vydávají příslušné úřady, a 

aniž by byly dotčeny články 14 a 15 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/31/ES1a. Nejškodlivější obsah, jako 

je bezdůvodné násilí nebo pornografie, by 

měl podléhat nejpřísnějším opatřením. 

 ______________________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 

o některých právních aspektech služeb 

informační společnosti, zejména 

elektronického obchodu, na vnitřním trhu 

(Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).  

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 28 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Na významný podíl obsahu 

uloženého na platformách pro sdílení 

videonahrávek se nevztahuje redakční 

odpovědnost poskytovatele platformy pro 

sdílení videonahrávek. Tito poskytovatelé 

(28) Na významný podíl obsahu 

uloženého na platformách pro sdílení 

videonahrávek se nevztahuje redakční 

odpovědnost poskytovatele platformy pro 

sdílení videonahrávek. Někteří 
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však zpravidla určují uspořádání tohoto 

obsahu, konkrétně pořadů nebo videí 

vytvořených uživateli, mimo jiné 

prostřednictvím automatických prostředků 

nebo algoritmů. Proto by tito poskytovatelé 

měli mít povinnost přijmout vhodná 

opatření na ochranu nezletilých osob před 

obsahem, který by mohl poškodit jejich 

tělesný, duševní nebo mravní vývoj, a 

chránit všechny občany před 

podněcováním k násilí nebo k nenávisti 

namířené proti skupině osob nebo proti 

příslušníkovi takové skupiny vymezené 

podle pohlaví, rasy, barvy pleti, 

náboženského vyznání, původu nebo 

národnostní či etnické příslušnosti. 

poskytovatelé jsou však schopni určovat 

uspořádání tohoto obsahu, konkrétně 

pořadů nebo videí vytvořených uživateli, 

mimo jiné prostřednictvím automatických 

prostředků nebo algoritmů, zejména 

označováním a sekvencováním. Proto by 

tito poskytovatelé měli mít povinnost 

přijmout vhodná opatření na ochranu 

nezletilých osob před obsahem, který by 

mohl poškodit jejich tělesný a duševní 

vývoj, a to v rozsahu, v němž jsou o 

daném obsahu obeznámeni, a chránit 

všechny občany před podněcováním k 

násilí nebo k nenávisti namířené proti 

skupině osob nebo proti příslušníkovi 

takové skupiny vymezené podle pohlaví, 

rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, 

původu nebo národnostní či etnické 

příslušnosti. Je-li to proveditelné a možné, 

lze zvážit odstranění takového obsahu 

pomocí použití spolehlivých systémů 

automatického rozpoznání; 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 30 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(30) Při provádění vhodných opatření, 

která mají být přijata na základě této 

směrnice, je vhodné co nejvíce zapojit 

poskytovatele platforem pro sdílení 

videonahrávek. Je tedy třeba podporovat 

společnou regulaci. 

(30) Při provádění vhodných opatření, 

která mají být přijata na základě této 

směrnice, je vhodné co nejvíce zapojit 

příslušné zúčastněné strany zahrnující 

organizace občanské společnosti a 

poskytovatele platforem pro sdílení 

videonahrávek. Je tedy třeba podporovat 

transparentní a odpovědnou společnou 

regulaci, na níž budou dohlížet příslušné 

vnitrostátní regulační orgány. 

Aby bylo možné v tomto ohledu zajistit 

jasný a jednotný přístup v celé Unii, 

neměly by členské státy mít právo 

vyžadovat, aby poskytovatelé platforem 

pro sdílení videonahrávek přijímali 

přísnější opatření na ochranu nezletilých 

osob před škodlivým obsahem a všech 

Aby bylo možné v tomto ohledu zajistit 

jasný a jednotný přístup v celé Unii, 

neměly by členské státy mít právo 

vyžadovat, aby poskytovatelé platforem 

pro sdílení videonahrávek přijímali 

přísnější opatření na ochranu nezletilých 

osob před škodlivým obsahem a všech 
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občanů před obsahem obsahujícím 

podněcování k násilí nebo k nenávisti než 

opatření stanovená v této směrnici. Mělo 

by však i nadále být možné, aby členské 

státy taková přísnější opatření přijímaly, 

pokud je tento obsah protiprávní, za 

předpokladu, že jsou opatření v souladu s 

články 14 a 15 směrnice 2000/31/ES, a aby 

přijímaly opatření týkající se obsahu 

internetových stránek obsahujících nebo 

šířících dětskou pornografii, jak to 

vyžaduje a povoluje článek 25 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2011/93/EU35. Poskytovatelé platforem pro 

sdílení videonahrávek by rovněž měli mít i 

nadále možnost dobrovolně přijímat 

přísnější opatření. 

občanů před obsahem obsahujícím 

podněcování k násilí nebo k nenávisti než 

opatření stanovená v této směrnici. Mělo 

by však i nadále být možné, aby členské 

státy taková přísnější opatření přijímaly, 

pokud je tento obsah protiprávní, za 

předpokladu, že jsou opatření v souladu s 

články 14 a 15 směrnice 2000/31/ES, a aby 

přijímaly opatření týkající se obsahu 

internetových stránek obsahujících nebo 

šířících dětskou pornografii, jak to 

vyžaduje a povoluje článek 25 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2011/93/EU35. Poskytovatelé platforem pro 

sdílení videonahrávek by rovněž měli mít 

i nadále možnost dobrovolně přijímat 

přísnější opatření. 

__________________ __________________ 

35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2011/93/EU ze dne 13 prosince 2011 o boji 

proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu 

vykořisťování dětí a proti dětské 

pornografii, kterou se nahrazuje rámcové 

rozhodnutí Rady 2004/68/SVV (Úř. věst. L 

335, 17.12.2011, s. 1). 

35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2011/93/EU ze dne 13 prosince 2011 o boji 

proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu 

vykořisťování dětí a proti dětské 

pornografii, kterou se nahrazuje rámcové 

rozhodnutí Rady 2004/68/SVV (Úř. věst. L 

335, 17.12.2011, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 31 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (31a) Aby byla zajištěna ochrana 

základních práv uživatelů, regulační 

orgány členských států by ve spolupráci se 

skupinou ERGA a Komisí měly pravidelně 

vydávat pokyny týkající se podmínek 

platných pro odstranění škodlivého 

obsahu v souladu s vnitrostátním právem 

a právem Unie a Listinou základních práv 

Evropské unie. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 
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Bod odůvodnění 32 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, na které se vztahuje tato 

směrnice, poskytují služby informační 

společnosti ve smyslu čl. 2 písm. a) 

směrnice 2000/31/ES. Na tyto 

poskytovatele, pokud jsou usazeni v 

některém členském státě, se tedy vztahují 

pravidla vnitřního trhu stanovená v článku 

3 uvedené směrnice. Aby bylo možno v 

maximální možné míře zajistit účinnost 

opatření na ochranu nezletilých osob a 

občanů, která jsou uvedena v této směrnici, 

a rovné podmínky, je třeba zabezpečit, aby 

stejná pravidla platila i pro poskytovatele 

platforem pro sdílení videonahrávek, kteří 

nejsou usazeni v žádném členském státě, 

pokud tito poskytovatelé mají buď 

mateřskou společnost, nebo dceřinou 

společnost, která je usazena v některém 

členském státě, nebo pokud jsou tito 

poskytovatelé součástí skupiny, jejíž jiný 

subjekt je usazen v některém členském 

státě. Za tímto účelem by měla být přijata 

opatření s cílem určit, který členský stát má 

být považován za členský stát, v němž jsou 

tito poskytovatelé usazeni. Komise by měla 

být informována o poskytovatelích 

spadajících do pravomoci jednotlivých 

členských států dle pravidel upravujících 

usazování stanovených v této směrnici a ve 

směrnici 2000/31/ES. 

(32) Poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, na které se vztahuje tato 

směrnice, poskytují služby informační 

společnosti ve smyslu čl. 2 písm. a) 

směrnice 2000/31/ES. Na tyto 

poskytovatele, pokud jsou usazeni v 

některém členském státě, se tedy vztahují 

pravidla vnitřního trhu stanovená v článku 

3 uvedené směrnice. Aby bylo možno v 

maximální možné míře zajistit účinnost 

opatření na ochranu nezletilých osob a 

občanů, která jsou uvedena v této směrnici, 

a rovné podmínky, je třeba zabezpečit, aby 

stejná pravidla platila i pro poskytovatele 

platforem pro sdílení videonahrávek, kteří 

nejsou usazeni v žádném členském státě, 

pokud tito poskytovatelé mají buď 

mateřskou společnost, nebo dceřinou 

společnost, která je usazena v některém 

členském státě, nebo pokud jsou tito 

poskytovatelé součástí skupiny, jejíž jiný 

subjekt je usazen v některém členském 

státě. Za tímto účelem by měla být přijata 

opatření s cílem určit, který členský stát má 

být považován za členský stát, v němž jsou 

tito poskytovatelé usazeni. Komise by měla 

být informována o poskytovatelích 

spadajících do pravomoci jednotlivých 

členských států dle pravidel upravujících 

usazování stanovených v této směrnici a ve 

směrnici 2000/31/ES. V tomto ohledu by 

měl být pojem „poskytovatel platformy pro 

sdílení videonahrávek“ chápán v 

nejširším slova smyslu, tak aby zahrnoval 

poskytovatele lineárních služeb a 

platformy pro další přenos 

audiovizuálních mediálních služeb, a to 

bez ohledu na technické prostředky 

použité k dalšímu přenosu, jako je 

kabelová televize, satelit nebo internet. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 
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Bod odůvodnění 33 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Regulační orgány členských států 

mohou dosáhnout požadovaného stupně 

strukturální nezávislosti, pouze pokud jsou 

zřízeny jako samostatné právnické osoby. 

Členské státy by proto měly zaručit 

nezávislost vnitrostátních regulačních 

orgánů jak na vládě a veřejnoprávních 

orgánech, tak na subjektech působících v 

daném odvětví, aby byla zajištěna 

nestrannost jejich rozhodnutí. Tímto 

požadavkem na nezávislost by neměla být 

dotčena možnost členských států zřizovat 

regulační orgány, jež vykonávají dohled 

nad různými odvětvími, například 

audiovizuálními a telekomunikačními 

službami. Vnitrostátní regulační orgány by 

měly disponovat donucovací pravomocí a 

prostředky nezbytnými k výkonu jejich 

funkce v podobě lidských zdrojů, 

odborných znalostí a finančních 

prostředků. Činnost vnitrostátních 

regulačních orgánů zřízených na základě 

této směrnice by měla zajišťovat 

respektování cílů plurality médií, kulturní 

rozmanitosti, ochrany spotřebitele, 

vnitřního trhu a podpory korektní 

hospodářské soutěže. 

(33) Regulační orgány členských států 

mohou dosáhnout požadovaného stupně 

strukturální nezávislosti, pouze pokud jsou 

zřízeny jako samostatné právnické osoby a 

funkčně nezávislé orgány těchto 

právnických osob. Členské státy by proto 

měly zaručit nezávislost vnitrostátních 

regulačních orgánů jak na vládě a 

veřejnoprávních orgánech, tak na 

subjektech působících v daném odvětví, 

aby byla zajištěna nestrannost jejich 

rozhodování. Tímto požadavkem na 

nezávislost by neměla být dotčena možnost 

členských států zřizovat regulační orgány, 

jež vykonávají dohled nad různými 

odvětvími, například audiovizuálními a 

telekomunikačními službami. Vnitrostátní 

regulační orgány by měly disponovat 

donucovací pravomocí a prostředky 

nezbytnými k výkonu své funkce v podobě 

lidských zdrojů, odborných znalostí a 

finančních prostředků. Činnost 

vnitrostátních regulačních orgánů 

zřízených na základě této směrnice by měla 

zajišťovat respektování cílů plurality 

médií, kulturní rozmanitosti, ochrany 

spotřebitele, vnitřního trhu a podpory 

korektní hospodářské soutěže. Je třeba 

zavést určité povinnosti pro členské státy, 

které by měly mít nezávislé a účinné 

regulační orgány. Za tímto účelem by 

členské státy měly vytvořit soubor 

správních a finančních požadavků na 

podporu těchto nezávislých a účinných 

regulačních orgánů. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 37 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(37) Komise by měla mít možnost 

konzultovat se skupinou ERGA veškeré 

otázky týkající se audiovizuálních 

mediálních služeb a platforem pro sdílení 

videonahrávek. Skupina ERGA by měla 

být Komisi nápomocna tak, že jí bude 

poskytovat své odborné znalosti a 

poradenství a umožňovat výměnu 

osvědčených postupů. Komise by měla se 

skupinou ERGA konzultovat zejména 

uplatňování směrnice 2010/13/EU, aby 

usnadnila její harmonizované provádění na 

celém jednotném digitálním trhu. Skupina 

ERGA by měla na žádost Komise vydávat 

stanoviska, včetně stanovisek k otázkám 

pravomoci a ke kodexům chování Unie, 

týkající se ochrany nezletilých osob a 

podněcování k nenávisti, jakož i 

audiovizuálních obchodních sdělení 

ohledně potravin s vysokým obsahem 

tuků, soli/sodíku a cukrů. 

(37) Komise by měla mít možnost 

konzultovat se skupinou ERGA veškeré 

otázky týkající se audiovizuálních 

mediálních služeb a platforem pro sdílení 

videonahrávek. Skupina ERGA by měla 

být Komisi nápomocna tak, že jí bude 

poskytovat své odborné znalosti a 

poradenství a umožňovat výměnu 

osvědčených postupů. Komise by měla se 

skupinou ERGA konzultovat zejména 

uplatňování směrnice 2010/13/EU, aby 

usnadnila její jednotné provádění na celém 

jednotném digitálním trhu. Skupina ERGA 

by měla na žádost Komise vydávat 

stanoviska, včetně stanovisek k otázkám 

pravomoci a ke kodexům chování Unie, 

týkající se ochrany nezletilých osob a 

podněcování k nenávisti. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 38 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(38) Touto směrnicí není dotčena 

způsobilost členských států ukládat 

povinnosti, jež zajišťují objevitelnost a 

přístupnost obsahu obecného zájmu dle 

definovaných cílů obecného zájmu, jako je 

pluralismus médií, svoboda slova a 

kulturní rozmanitost. Tyto povinnosti by 

měly být ukládány pouze tehdy, jsou-li 

nezbytné ke splnění cílů obecného zájmu 

jasně definovaných členskými státy v 

souladu s právem Unie. V tomto ohledu by 

měly členské státy zvážit zejména nutnost 

regulatorního zásahu proti výsledkům 

působení tržních sil. Jestliže se členské 

státy rozhodnou vymáhat pravidla 

objevitelnosti, měly by podnikům uložit 

(38) Touto směrnicí není dotčena 

způsobilost členských států přijímat 

opatření, jež zajišťují nediskriminační 

objevitelnost a přístup k obsahu obecného 

zájmu dle definovaných cílů obecného 

zájmu, jako je pluralismus médií, svoboda 

slova a kulturní rozmanitost. Tyto 

povinnosti by měly být zavedeny pouze 

tehdy, jsou-li nezbytné a přiměřené ke 

splnění cílů obecného zájmu jasně 

definovaných členskými státy v souladu s 

právem Unie. V tomto ohledu by měly 

členské státy zvážit zejména nutnost 

regulatorního zásahu proti výsledkům 

působení tržních sil. Jestliže se členské 

státy rozhodnou zavést pravidla 
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pouze přiměřené povinnosti s ohledem na 

oprávněný veřejný zájem. 

objevitelnosti, měly by přijímat pouze 

přiměřená opatření, pokud jde o podniky, 
s ohledem na oprávněný veřejný zájem. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 38 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (38a) Práva osob se zdravotním 

postižením a starších osob podílet se na 

společenském a kulturním životě Unie a 

začlenit se do něj jsou neoddělitelně spjata 

s poskytováním dostupných 

audiovizuálních mediálních služeb. Je 

proto důležité zajistit, aby byla dostupnost 

řádně řešena a podporována ve směrnici 

2010/13/EU, v souladu s Úmluvou OSN o 

právech osob se zdravotním postižením.  

Pozměňovací návrh  36 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 38 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (38b) Prostředky umožňující zajištění 

této dostupnosti by měly mimo jiné 

zahrnovat přístupové služby, jako je 

tlumočení do znakové řeči, titulkování pro 

neslyšící a nedoslýchavé osoby, mluvené 

titulky, zvukový popis a snadno 

srozumitelnou orientaci v nabídce. 

Poskytovatelé audiovizuálních mediálních 

služeb by měli tyto přístupové služby pro 

osoby se zdravotním postižením a pro 

starší občany transparentně a aktivně 

zlepšovat tím, že v informacích o pořadech 

i v elektronickém programovém průvodci 

jasně uvedou jejich dostupnost, uvedou 

výčet prvků přístupnosti služby a vysvětlí, 

jak je používat, a zajistí, aby byly 

přístupné osobám se zdravotním 

postižením.  
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Pozměňovací návrh  37 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 39 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (39a) Veškerá opatření v oblasti 

samoregulace a společné regulace 

provedená na úrovni členských států by 

měla být plně v souladu s povinnostmi 

zakotvenými v Listině základních práv, 

zejména v článku 52. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a a – bod i 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) služba spočívá v ukládání velkého 

množství programů nebo videonahrávek 

vytvořených uživateli, za něž poskytovatel 

platformy pro sdílení videonahrávek 

nenese redakční odpovědnost;  

i) služba spočívá v ukládání nebo 

zpřístupnění velkého množství programů 

nebo videonahrávek vytvořených uživateli, 

za něž poskytovatel platformy pro sdílení 

videonahrávek nenese redakční 

odpovědnost; 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a a – bod ii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) uspořádání uloženého obsahu 

určuje poskytovatel služby včetně 

automatických prostředků nebo 

algoritmů, a to zejména na základě 

shromažďování informací, zobrazování, 

označování a sekvencování;  

ii) uspořádání uloženého obsahu 

určuje poskytovatel služby; 
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Pozměňovací návrh  40 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a a – bod iii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iii) hlavním účelem služby nebo její 

oddělitelné části je poskytovat široké 

veřejnosti pořady a videonahrávky 

vytvářené uživateli za účelem informování, 

zábavy nebo vzdělávání; 

iii) hlavním účelem služby nebo její 

části je poskytovat široké veřejnosti pořady 

a videonahrávky vytvářené uživateli za 

účelem informování, zábavy nebo 

vzdělávání; 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. d a (nové) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) vkládají se nová písmena, která 

znějí: 

 bb) „přístupová služba“ je doplňková 

vlastnost audiovizuální mediální služby, 

která zlepšuje přístupnost programů pro 

lidi s funkčním omezením, včetně osob se 

zdravotním postižením. Přístupové služby 

zahrnují titulky pro neslyšící a 

nedoslýchavé, zvukový popis, mluvené 

titulky nebo zvukové titulky a tlumočení 

znakového jazyka; 

 bc) „titulky pro neslyšící a 

nedoslýchavé osoby“ jsou 

synchronizovaná obrazová textová 

alternativa pro řečové i neřečové zvukové 

informace potřebné k porozumění 

mediálního obsahu; 

 bd) „zvukový popis“ je dodatečné 

slyšitelné vyprávění prolínající se s 

dialogem, které popisuje významné 

aspekty obrazového obsahu pořadu, jimž 
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nelze porozumět ze samotného hlavního 

zvukového záznamu; 

 be) „mluvené titulky“ nebo „zvukové 

titulky“ jsou nahlas čtené titulky v 

národním jazyce, je-li zvukový projev v 

jiném jazyce; 

 bf) „tlumočení do znakové řeči“ je 

simultánní překlad řečových i neřečových 

zvukových informací potřebných k 

porozumění pořadu, který je poskytnut v 

národní znakové řeči. 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh spojený s opětovným zavedením požadavků týkajících se přístupnosti. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 2 – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) má-li poskytovatel mediálních 

služeb skutečné sídlo v jednom členském 

státě, avšak redakční rozhodnutí o 

audiovizuální mediální službě jsou 

přijímána v jiném členském státě, považuje 

se za usazeného v členském státě, v němž 

působí většina pracovníků zajišťujících 

poskytování audiovizuálních mediálních 

služeb; 

b) má-li poskytovatel mediálních 

služeb skutečné sídlo v jednom členském 

státě, avšak redakční rozhodnutí o 

audiovizuální mediální službě jsou 

přijímána v jiném členském státě, považuje 

se za usazeného v členském státě, v němž 

působí významná část pracovníků 

zajišťujících poskytování audiovizuálních 

mediálních služeb. Pokud významná část 

pracovníků zajišťujících poskytování 

audiovizuálních mediálních služeb působí 

v obou členských státech, považuje se 

poskytovatel mediálních služeb za 

usazeného v členském státě, ve kterém je 

přijímána většina redakčních rozhodnutí 

v rámci poskytování audiovizuálních 

mediálních služeb. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh směrnice 
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zřejmým, závažným a hrubým 

způsobem porušuje článek 6 nebo 12, 

případně oba;  

a) zřejmým, závažným a hrubým 

způsobem porušuje článek 6, 7 nebo 12; 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 3 – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) poskytovatel mediálních služeb 

podle názoru dotyčného členského státu 

během 12 měsíců před vydáním oznámení 

uvedeného v písmenu b) tohoto odstavce 

nejméně dvakrát porušil odst. 2 písm. a), 

b) nebo c); 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 3 – odst. 3 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) poskytovatel mediálních služeb 

poté, co mu bylo poskytnuto oznámení 

uvedené v písmenu b) tohoto odstavce, 

nejméně jednou porušil odst. 2 písm. a), 

b) nebo c); 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 3 – odst. 3 – písm. e 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e)  oznamující členský stát dodržel 

právo dotyčného poskytovatele mediálních 

služeb na obhajobu, a zejména tomuto 

poskytovateli mediálních služeb umožnil, 

aby vyjádřil své názory na údajná porušení 

a opatření, která má tento členský stát v 

úmyslu přijmout. Náležitě zohlední jak tyto 

názory, tak názory členského státu, který 

má v dané věci pravomoc. 

e) oznamující členský stát dodržel 

právo dotyčného poskytovatele mediálních 

služeb na obhajobu, a zejména tomuto 

poskytovateli mediálních služeb umožnil, 

aby ve lhůtě 15 dnů od oznámení podle 

písmene b) vyjádřil své názory na údajná 

porušení a opatření, která má tento členský 

stát v úmyslu přijmout. Náležitě zohlední 

jak tyto názory, tak názory členského státu, 

který má v dané věci pravomoc. 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4  

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 3 – odst. 4  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komise ve lhůtě tří měsíců ode dne 

oznámení opatření, jež přijal členský stát 

na základě odstavců 2 a 3, a po konzultaci 

se skupinou ERGA rozhodne o 

slučitelnosti těchto opatření s právem Unie. 

Tato lhůta začíná v den následující po dni 

obdržení úplného oznámení. Oznámení se 

považuje za úplné, pokud si Komise do tří 

měsíců od jeho obdržení nebo od obdržení 

případných vyžádaných dalších informací 

nevyžádá žádné další informace. 

4. Komise ve lhůtě dvou měsíců ode 

dne oznámení opatření, jež přijal členský 

stát na základě odstavců 2 a 3, a po 

konzultaci se skupinou ERGA rozhodne o 

slučitelnosti těchto opatření s právem Unie. 

Tato lhůta začíná v den následující po dni 

obdržení úplného oznámení. Oznámení se 

považuje za úplné, pokud si Komise do 

dvou měsíců od jeho obdržení nebo od 

obdržení případných vyžádaných dalších 

informací nevyžádá žádné další informace. 

V případě, že Komise považuje oznámení 

za neúplné, vyžádá si všechny nezbytné 

dodatečné informace. Komise uvědomí 

členský stát o obdržení odpovědi na tuto 

žádost. 

V případě, že Komise považuje oznámení 

za neúplné, vyžádá si všechny nezbytné 

dodatečné informace, a to pouze jednou. 

Komise uvědomí členský stát o obdržení 

odpovědi na tuto žádost. 

V případě, že dotyčný členský stát 

neposkytne požadované informace ve lhůtě 

stanovené Komisí nebo pokud poskytne 

informace neúplné, přijme Komise 

rozhodnutí, že opatření přijatá členským 

státem v souladu s odstavcem 2 jsou 

neslučitelná s právem Unie. Pokud Komise 

rozhodne, že jsou opatření neslučitelná s 

V případě, že dotyčný členský stát 

neposkytne požadované informace ve lhůtě 

stanovené Komisí nebo pokud poskytne 

informace neúplné, přijme Komise 

rozhodnutí, že opatření přijatá členským 

státem v souladu s odstavcem 2 jsou 

neslučitelná s právem Unie. Pokud Komise 

rozhodne, že jsou opatření neslučitelná s 
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právem Unie, členský stát tato opatření 

neprodleně ukončí. 

právem Unie, členský stát tato opatření 

neprodleně ukončí, a to do dvou týdnů od 

rozhodnutí Komise. 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 3 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy se mohou v 

naléhavých případech odchýlit od 

podmínek stanovených v odst. 3 písm. b) a 

c). V takovém případě musí být opatření co 

nejdříve oznámena Komisi a členskému 

státu, do jehož pravomoci spadá 

poskytovatel mediální služby, s uvedením 

důvodů, na základě kterých se členský stát 

domnívá, že se jedná o tak naléhavý 

případ, že je nutné se od těchto podmínek 

odchýlit. 

6. Členské státy se mohou v 

naléhavých případech, a pokud služba 

poskytovaná poskytovatelem mediálních 

služeb vážně porušuje podmínky 

stanovené v odst. 2 písm. a), b) a c), 

odchýlit od podmínek stanovených v odst. 

3 písm. b) a c). V takovém případě musí 

být opatření co nejdříve oznámena Komisi 

a členskému státu, do jehož pravomoci 

spadá poskytovatel mediální služby, s 

uvedením důvodů, na základě kterých se 

členský stát domnívá, že se jedná o tak 

naléhavý případ, že je nutné se od těchto 

podmínek odchýlit. 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 3 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Aniž je dotčena možnost členského 

státu zavádět opatření uvedená v odstavci 

6, Komise co nejdříve přezkoumá 

slučitelnost oznámených opatření s právem 

Unie. Dospěje-li Komise k závěru, že tato 

opatření nejsou slučitelná s právem Unie, 

bude požadovat, aby dotyčný členský stát 

upustil od přijetí veškerých zamýšlených 

opatření nebo aby tato opatření neprodleně 

7. Aniž je dotčena možnost členského 

státu zavádět opatření uvedená v odstavci 

6, Komise co nejdříve přezkoumá 

slučitelnost oznámených opatření s právem 

Unie. Dospěje-li Komise k závěru, že tato 

opatření nejsou slučitelná s právem Unie, 

bude požadovat, aby dotyčný členský stát 

upustil od přijetí veškerých zamýšlených 

opatření nebo aby tato opatření neprodleně 
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ukončil. v co nejkratším čase ukončil. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy mohou uplatňovat vůči 

poskytovatelům mediálních služeb, kteří 

spadají do jejich pravomoci, podrobnější 

nebo přísnější pravidla s ohledem na 

články 5, 6, 6a, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19 

až 26, 30 a 30a za předpokladu, že tato 

pravidla jsou v souladu s právem Unie. 

Členské státy mohou uplatňovat vůči 

poskytovatelům mediálních služeb, kteří 

spadají do jejich pravomoci, podrobnější 

nebo přísnější pravidla s ohledem na 

články 5, 6, 6a, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 

19 až 26, 30 a 30a za předpokladu, že tato 

pravidla jsou v souladu s právem Unie a 

neobsahují žádná diskriminační 

ustanovení vztahující se ke státní 

příslušnosti nebo místu bydliště 

poskytovatele služeb. 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 4 – odst. 4 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Komise po konzultaci se skupinou 

ERGA rozhodla, že opatření jsou slučitelná 

s právem Unie, zejména, že posouzení ze 

strany členského státu, jenž tato opatření 

podle odstavců 2 a 3 přijal, jsou řádně 

odůvodněna. 

c) Komise do dvou měsíců a po 

konzultaci se skupinou ERGA rozhodla, že 

opatření jsou slučitelná s právem Unie, 

zejména, že posouzení ze strany členského 

státu, jenž tato opatření podle odstavců 2 a 

3 přijal, jsou řádně odůvodněna. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c  

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 4 – odst. 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Komise rozhodne do tří měsíců od 

oznámení podle odst. 4 písm. a). Tato lhůta 

začíná v den následující po dni obdržení 

úplného oznámení. Oznámení se považuje 

za úplné, pokud si Komise do tří měsíců od 

jeho obdržení nebo od obdržení případných 

vyžádaných dalších informací nevyžádá 

žádné další informace. 

5. Komise rozhodne do dvou měsíců 

od elektronického nebo formálního 

oznámení podle odst. 4 písm. a). Tato lhůta 

začíná v den následující po dni obdržení 

úplného oznámení. Oznámení se považuje 

za úplné, pokud si Komise do šesti týdnů 

od jeho obdržení nebo od obdržení 

případných vyžádaných dalších informací 

nevyžádá žádné další informace. 

V případě, že Komise považuje oznámení 

za neúplné, vyžádá si všechny nezbytné 

dodatečné informace. Komise uvědomí 

členský stát o obdržení odpovědi na tuto 

žádost. 

V případě, že Komise považuje oznámení 

za neúplné, vyžádá si všechny nezbytné 

dodatečné informace, a to pouze jednou. 

Komise uvědomí členský stát o obdržení 

odpovědi na tuto žádost. 

V případě, že dotyčný členský stát 

neposkytne požadované informace ve lhůtě 

stanovené Komisí nebo pokud poskytne 

informace neúplné, přijme Komise 

rozhodnutí, že opatření přijatá členským 

státem v souladu s odstavcem 3 jsou 

neslučitelná s právem Unie. Pokud Komise 

rozhodne, že jsou opatření neslučitelná s 

právem Unie, dotyčný členský stát od 

přijetí zamýšlených opatření upustí; 

V případě, že dotyčný členský stát 

neposkytne požadované informace ve lhůtě 

stanovené Komisí nebo pokud poskytne 

informace neúplné, přijme Komise do dvou 

týdnů po uplynutí této stanovené lhůty či 

po obdržení neúplných informací 

rozhodnutí, že opatření přijatá členským 

státem v souladu s odstavcem 3 jsou 

neslučitelná s právem Unie. Pokud Komise 

rozhodne, že jsou opatření neslučitelná s 

právem Unie, dotyčný členský stát od 

přijetí zamýšlených opatření upustí; 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. d  

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 4 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Členské státy podporují společnou 

regulaci a samoregulaci prostřednictvím 

kodexů chování přijatých na vnitrostátní 

úrovni v oblastech koordinovaných touto 

směrnicí v rozsahu, v jakém to dovolují 

jejich právní řády. Tyto kodexy musí být 

široce přijímány hlavními zúčastněnými 

subjekty v dotyčných členských státech. 

Kodexy chování musí jasně a jednoznačně 

7. Členské státy podporují systémy 

společné regulace a samoregulace, 

například prostřednictvím kodexů chování 

přijatých na vnitrostátní úrovni v oblastech 

koordinovaných touto směrnicí v rozsahu, 

v jakém to dovolují jejich právní řády. 

Tyto kodexy musí být široce přijímány 

hlavními zúčastněnými subjekty v rámci 

pravomoci dotyčných členských států. 
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vymezovat své cíle. Musí zajistit 

pravidelné, transparentní a nezávislé 

sledování a vyhodnocování toho, jak je 

dosahováno vytyčených cílů. Musí 

umožňovat účinné prosazování, a to včetně 

případných účinných a přiměřených sankcí. 

Kodexy chování musí jasně a jednoznačně 

vymezovat své cíle. Musí zajistit 

pravidelné, transparentní a nezávislé 

sledování a vyhodnocování toho, jak je 

dosahováno vytyčených cílů. Musí 

umožňovat účinné prosazování, a to včetně 

případných účinných a přiměřených sankcí 

v rámci pravomoci členského státu. 

Návrhy kodexů chování Unie uvedené v čl. 

6a odst. 3, v čl. 9 odst. 2 a v čl. 9 odst. 4 a 

úpravy či rozšíření stávajících kodexů 

chování Unie předkládají Komisi jejich 

signatáři. 

Návrhy kodexů chování Unie uvedené v čl. 

6a odst. 3, v čl. 9 odst. 2 a v čl. 9 odst. 4 a 

úpravy či rozšíření stávajících kodexů 

chování Unie předkládají Komisi pro 

informaci jejich signatáři. 

Komise může požádat skupinu ERGA o 

stanovisko k návrhům, úpravám nebo 

rozšířením kodexů. Komise může kodexy 

podle potřeby zveřejnit. 

Komise může požádat skupinu ERGA o 

stanovisko k návrhům, úpravám nebo 

rozšířením kodexů. Komise kodexy podle 

potřeby zveřejní a může o nich 

informovat. 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. d a (nové) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 4 – odst. 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) Vkládá se nový odstavec, který zní: 

 „8a. Touto směrnicí není dotčena 

způsobilost členských států ukládat 

povinnosti, jež zajišťují přístup k obsahu 

obecného zájmu a jeho náležitou 

důležitost dle definovaných cílů obecného 

zájmu, jako je pluralita médií, svoboda 

slova a kulturní rozmanitost.“ 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8  

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 6 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy vhodnými prostředky zajistí, 

aby audiovizuální mediální služby 

poskytované poskytovateli mediálních 

služeb spadajícími do jejich pravomoci 

neobsahovaly podněcování k násilí nebo 

nenávisti namířené proti skupině osob nebo 

proti příslušníkovi této skupiny vymezené 

podle pohlaví, rasového nebo etnického 

původu, náboženského vyznání nebo 

přesvědčení, zdravotního postižení, věku 

nebo sexuální orientace. 

Členské státy vhodnými a použitelnými 

prostředky zajistí, aby audiovizuální 

mediální služby poskytované poskytovateli 

mediálních služeb spadajícími do jejich 

pravomoci neobsahovaly podněcování k 

násilí nebo nenávisti namířené proti 

skupině osob nebo proti příslušníkovi této 

skupiny vymezené podle pohlaví, rasového 

nebo etnického původu, náboženského 

vyznání nebo přesvědčení, zdravotního 

postižení, věku nebo sexuální orientace. 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 6 a – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Komise vybízí členské státy, aby 

rozvíjely mediální gramotnost jako nástroj 

pro rozvoj schopnosti dětí chápat rozdíl 

mezi obsahem a obchodním sdělením, 

který obstojí i v budoucnu. 

Odůvodnění 

Děti sledují velké množství obsahu, který nemusí být původně určen pro ně. Zlepšení mediální 

gramotnosti je dobrým nástrojem pro rozvoj schopnosti dětí chápat rozdíl mezi obsahem a 

obchodním sdělením, který obstojí i v budoucnu. 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 6 a – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komise a skupina ERGA vybízejí 

poskytovatele mediálních služeb k výměně 

3. Komise a skupina ERGA vybízejí 

poskytovatele mediálních služeb k výměně 
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osvědčených postupů týkajících se systémů 

společné regulace v celé Unii. V 

relevantních případech Komise umožní 
vytvoření kodexů chování Unie. 

osvědčených postupů týkajících se systémů 

společné regulace v celé Unii. Komise je 

spolu se skupinou ERGA vybídnuta k 
vytvoření kodexů chování Unie. 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10  

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

10) Článek 7 se zrušuje; 10) Článek 7 se nahrazuje tímto: 

 „Článek 7 

 1. Členské státy vytvoří opatření, 

kterými zajistí, aby služby poskytované 

poskytovateli mediálních služeb 

spadajícími do jejich pravomoci byly 

postupně více zpřístupňovány osobám se 

zdravotním postižením. Tato opatření jsou 

vytvářena ve spolupráci s příslušnými 

zúčastněnými stranami, včetně 

poskytovatelů mediálních služeb a 

organizací zastupujících osoby se 

zdravotním postižením. 

 2. Komise a skupina ERGA 

usnadňují výměnu osvědčených postupů 

mezi poskytovateli audiovizuálních 

mediálních služeb. 

 3. Opatření uvedená v odstavci 1 

musí obsahovat požadavek, aby 

poskytovatelé mediálních služeb 

každoročně členským státům oznamovali, 

jaké kroky podnikli a jakého pokroku 

dosáhli, pokud jde o postupné 

zpřístupňování svých služeb osobám se 

zdravotním postižením. Členské státy 

zajistí, aby tyto informace byly 

zpřístupněny veřejnosti. 

 4. Opatření uvedená v odstavci 1 

vybízejí poskytovatele audiovizuálních 

mediálních služeb k tomu, aby vypracovali 

a zveřejnili akční plány v oblasti 

přístupnosti s ohledem na postupné 
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zpřístupňování jejich služeb osobám se 

zdravotním postižením. Tyto akční plány 

budou oznamovány vnitrostátním 

regulačním orgánům. 

 5. Členské státy zajistí, aby informace 

o mimořádných událostech, včetně 

veřejných sdělení a oznámení v případě 

přírodních katastrof, zpřístupněné 

veřejnosti pomocí audiovizuálních 

mediálních služeb, byly pokud možno 

poskytovány tak, aby byly přístupné pro 

osoby se zdravotním postižením, mimo 

jiné pomocí titulků pro neslyšící a 

nedoslýchavé osoby, tlumočení do 

znakové řeči a zvukových vzkazů a popisu 

v případě všech obrazových informací. 

 6. Členské státy zajistí, aby 

poskytovatelé audiovizuálních mediálních 

služeb poskytovali prostřednictvím 

pořizování svého obsahu, vysílání a 

redakčních politik přístupové služby jako 

součást balíčků pro producenty obsahu. 

 7. Členské státy zajistí, aby 

poskytovatelé audiovizuálních mediálních 

služeb zpřístupnili své webové stránky, on-

line aplikace a služby založené na 

mobilních telefonech, včetně mobilních 

aplikací, používané pro poskytování 

služby, jednotným a přiměřeným 

způsobem uživateli, tak aby je mohl 

vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, 

a to spolehlivým způsobem, který usnadní 

interoperabilitu se škálou uživatelských 

aplikací a podpůrných technologií 

dostupných na úrovni Unie a na 

mezinárodní úrovni. 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. -a (nové) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. c – bod ii 
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Platné znění Pozměňovací návrh 

 -a) odst. 1 písm. c) podbod ii) se mění 

takto: 

„ii) obsahovat nebo podporovat 

diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo 

etnického původu, státní příslušnosti, 

náboženského vyznání nebo přesvědčení, 

zdravotního postižení, věku nebo sexuální 

orientace;” 

„ii) obsahovat nebo podporovat 

diskriminaci na základě pohlaví, rasy, 

barvy pleti, etnického nebo sociálního 

původu, genetických znaků, jazyka, 

náboženského vyznání nebo přesvědčení, 

politického nebo jiného přesvědčení, 

příslušnosti k národnostní menšině, 

vlastnictví, narození, zdravotního 

postižení, věku nebo sexuální orientace;“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0013) 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 21 Listiny základních práv Evropské unie. 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. -a a (nové) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. c – bod iv a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -aa) Doplňuje se nový podbod, který 

zní: 

 „iva) být zaměřena na nezletilé osoby;“ 

 

Pozměňovací návrh  61 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. -a b (nové) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. e 

 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 -ab) Odst. 1 písm. e) se mění takto: 

e) audiovizuální obchodní sdělení e) audiovizuální obchodní sdělení 
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týkající se alkoholických nápojů nesmějí 

být zaměřena výslovně na nezletilé osoby a 

nesmějí podporovat nestřídmé požívání 

těchto nápojů; 

týkající se alkoholických nápojů nebo 

nápojů s vysokým obsahem kofeinu 

nesmějí být zaměřena výslovně na nezletilé 

osoby a nesmějí podporovat nestřídmé 

požívání těchto nápojů; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR) 

Odůvodnění 

Omezení reklamy na energetické nápoje. 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. -a c (nové) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. g a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -ac) doplňuje se nové písmeno, které 

zní: 

 „ga) jakákoli audiovizuální obchodní 

sdělení, která provází pořady, jejichž 

významnou část publika představují děti, 

nebo jsou v těchto pořadech obsažena, 

jsou zakázána.“ 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto: vypouští se 

„2. Členské státy a Komise vybízejí k 

vytvoření kodexů chování založených na 

samoregulaci a společné regulaci, pokud 

jde o nevhodná audiovizuální obchodní 

sdělení, která provází pořady, jejichž 

významnou část publika představují děti, 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR
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nebo jsou v těchto pořadech obsažena, a 

která se týkají potravin a nápojů 

obsahujících živiny a látky s výživovým 

nebo fyziologickým účinkem, jejichž 

nadměrný příjem v celkové stravě se 

nedoporučuje, zejména tuky, transmastné 

kyseliny, sůl/sodík a cukry. 

Tyto kodexy by měly být využívány k 

účinnému snižování expozice nezletilých 

osob audiovizuálním obchodním sdělením 

týkajícím se potravin a nápojů, které mají 

vysoký obsah soli, cukrů a tuků nebo 

které jiným způsobem nevyhovují 

vnitrostátním nebo mezinárodním 

výživovým doporučením. Tyto kodexy by 

měly stanovit, že audiovizuální obchodní 

sdělení nemají zdůrazňovat kladnou 

vlastnost nutričních aspektů těchto 

potravin a nápojů. 

 

Komise a skupina ERGA budou 

podporovat výměnu osvědčených postupů 

v oblasti systémů samoregulace a společné 

regulace v celé Unii. V relevantních 

případech Komise umožní vytvoření 

kodexů chování Unie. „ 

 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b  

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 3  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy a Komise vybízejí k 

vytvoření kodexů chování založených na 

samoregulaci a společné regulaci, pokud 

jde o nevhodná audiovizuální obchodní 

sdělení týkající se alkoholických nápojů. 

Tyto kodexy by měly být využívány k 

účinnému omezení expozice nezletilých 

osob audiovizuálním obchodním sdělením 

týkajícím se alkoholických nápojů. 

3. Členské státy a Komise vybízejí k 

vytvoření kodexů chování založených na 

samoregulaci a společné regulaci, včetně 

kodexů chování vztahujících se na 
nevhodná audiovizuální obchodní sdělení 

týkající se alkoholických nápojů. Tyto 

kodexy vycházející z osvědčených postupů 

v členských státech by měly být využívány 

k účinnému omezení expozice nezletilých 

osob audiovizuálním obchodním sdělením 

týkajícím se alkoholických nápojů. 
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Pozměňovací návrh  65 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 9 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komise a skupina ERGA budou 

podporovat výměnu osvědčených postupů 

v oblasti systémů samoregulace a společné 

regulace v celé Unii. V relevantních 

případech Komise umožní vytvoření 

kodexů chování Unie. 

4. Komise a skupina ERGA budou 

podporovat výměnu osvědčených postupů 

v oblasti systémů samoregulace a společné 

regulace v celé Unii. V relevantních 

případech a v souladu se zásadami 

subsidiarity a proporcionality Komise 

zváží vytvoření kodexů chování Unie 

založených na osvědčených postupech 

členských států. 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 a (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 11a)  Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek 9a 

 Členské státy mohou přijmout vhodná a 

nediskriminační opatření zajišťující 

náležité zdůraznění audiovizuálních 

mediálních služeb obecného zájmu. Tato 

opatření jsou přiměřená a splňují obecné 

cíle, jako je pluralita médií, svoboda slova 

a kulturní rozmanitost, jež jsou jasně 

definovány členskými státy v souladu s 

právem Unie. 

 Tato opatření jsou ukládána pouze tehdy, 

jsou-li nezbytná ke splnění cílů obecného 

zájmu jasně definovaných členskými státy 

v souladu s právem Unie. V tomto ohledu 

členské státy zváží zejména nutnost 

regulatorního zásahu proti výsledkům 
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působení tržních sil. Jestliže se členské 

státy rozhodnou vymáhat pravidla 

objevitelnosti, uloží podnikům pouze 

přiměřené povinnosti s ohledem na 

oprávněný veřejný zájem.“ 

 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 b (nové) 

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 9 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 11b) Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek 9b 

 Členské státy zajistí, aby pořady a služby 

poskytovatelů mediálních služeb nemohly 

být bez jejich souhlasu upravovány, 

například pomocí překrývajících 

obchodních oken.“ 

Odůvodnění 

Třetím stranám by nemělo být dovoleno upravovat pořady a služby bez souhlasu 

poskytovatele mediálních služeb. 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) nenabádají přímo k nákupu nebo 

pronájmu zboží nebo služeb;“; 

b) nenabádají k nákupu nebo 

pronájmu zboží nebo služeb; 
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Pozměňovací návrh  69 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 11 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Umístění produktu je přípustné ve 

všech audiovizuálních mediálních službách 

s výjimkou zpravodajských a 

publicistických pořadů, spotřebitelských 

publicistických pořadů, náboženských 

pořadů a pořadů s významným podílem 

dětského publika. 

2. Umístění produktu je přípustné ve 

všech audiovizuálních mediálních službách 

s výjimkou zpravodajských a 

publicistických pořadů, spotřebitelských 

publicistických pořadů, náboženských 

pořadů a pořadů pro děti. 

 

Pozměňovací návrh  70 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 11 – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b)  nenabádají přímo k nákupu nebo 

pronájmu zboží nebo služeb; 

b)  nenabádají k nákupu nebo 

pronájmu zboží nebo služeb; 

 

Pozměňovací návrh  71 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 12 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy přijmou vhodná opatření, 

která zajistí, aby programy poskytované 

poskytovateli audiovizuálních mediálních 

služeb spadajícími do jejich pravomoci, 

které by mohly narušit tělesný, duševní 

nebo mravní vývoj nezletilých osob, byly 

dostupné pouze tak, aby je nezletilé osoby 

neměly běžně možnost vidět nebo slyšet. 

Tato opatření mohou zahrnovat volbu doby 

Členské státy přijmou vhodná opatření, 

která zajistí, aby programy poskytované 

poskytovateli audiovizuálních mediálních 

služeb spadajícími do jejich pravomoci, 

které by mohly narušit tělesný, duševní 

nebo mravní vývoj nezletilých osob, jako 

jsou reklamy týkající se alkoholických 

nápojů nebo hazardních her, byly 

dostupné pouze tak, aby je nezletilé osoby 
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vysílání, nástroje pro ověřování věku nebo 

jiná technická opatření. Musí být úměrná 

potenciální újmě vyplývající z daného 

pořadu. 

neměly běžně možnost vidět nebo slyšet. 

Tato opatření mohou zahrnovat volbu doby 

vysílání, nástroje pro ověřování věku nebo 

jiná technická opatření. Musí být úměrná 

potenciální újmě vyplývající z daného 

pořadu. 

 

Pozměňovací návrh  72 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 12 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Nejvíce škodlivý obsah, jako je 

bezdůvodné násilí a pornografické scény, 

podléhá nejpřísnějším opatřením, jako je 

šifrování a účinná rodičovská kontrola; 

Nejvíce škodlivý obsah, jako je 

bezdůvodné násilí a pornografické scény, 

podléhá nejpřísnějším opatřením, jako je 

šifrování a účinná rodičovská kontrola, a 

opatřením uvedeným v odstavci 1. 

 

Pozměňovací návrh  73 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 13 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby 

poskytovatelé audiovizuálních mediálních 

služeb na vyžádání spadající do jejich 

pravomoci zajistili ve svém katalogu 

alespoň 20% podíl evropských děl a jejich 

zdůraznění. 

1. Členské státy zajistí, aby v 

případech, kdy je to proveditelné, a s 

využitím vhodných prostředků 

poskytovatelé audiovizuálních mediálních 

služeb na vyžádání spadající do jejich 

pravomoci poskytli ve svém katalogu 

alespoň 20% podíl evropských děl. 

Jakýkoli finanční příspěvek musí být v 

souladu s právem Unie, zejména s 

pravidly pro poskytování státní podpory, a 

nesmí se negativně dotknout spotřebitelů. 
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Pozměňovací návrh  74 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 15  

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 13 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy mohou vyžadovat, 

aby poskytovatelé audiovizuálních 

mediálních služeb na vyžádání spadající do 

jejich pravomoci finančně přispívali na 

výrobu evropských děl, mimo jiné 

prostřednictvím přímých investic do 

obsahu a příspěvků do vnitrostátních 

fondů. Členské státy mohou vyžadovat 

takové finanční příspěvky od 

poskytovatelů audiovizuálních mediálních 

služeb na vyžádání, kteří se zaměřují na 

diváky na jejich území, ale jsou usazeni v 

jiných členských státech. V takovém 

případě musí být finanční příspěvek 

založen pouze na příjmech získaných v 

členském státě, na nějž je vysílání 

zaměřeno. Pokud členský stát, v němž je 

poskytovatel usazen, ukládá povinnost 

finančního příspěvku, zohlední finanční 

příspěvky, jež ukládají členské státy, na 

jejichž území jsou služby zaměřeny. 

Jakýkoli finanční příspěvek musí být v 

souladu s právem Unie, zejména s 

pravidly pro poskytování státní podpory.  

2. Členské státy mohou vyžadovat, 

aby poskytovatelé audiovizuálních 

mediálních služeb na vyžádání, kteří jsou 

usazeni na území v jejich jurisdikci, 

finančně přispívali na výrobu evropských 

děl, mimo jiné prostřednictvím přímých 

investic do obsahu a příspěvků do 

vnitrostátních fondů. 

 

Pozměňovací návrh  75 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 13 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Komise zajistí dostatečné a 

geograficky rozrůzněné financování v 

rámci podprogramu Media spadajícího do 

programu Kreativní Evropa, aby 

podpořila přeshraniční šíření kreativního 
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obsahu, včetně zlepšení digitální 

distribuce evropských audiovizuálních děl 

a rozvoje inovativních modelů 

financování kreativního obsahu. 

 

Pozměňovací návrh  76 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 a (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 14 – odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 15a) Čl. 14 odst. 1 se mění takto: 

„1. Každý členský stát může v souladu 

s právem Unie přijmout opatření, která 

zajistí, aby subjekty televizního vysílání, 

které spadají do jeho pravomoci, nevysílaly 

na základě výhradních práv události, jimž 

členský stát přikládá zásadní společenský 

význam, způsobem, který zbavuje 

významnou část veřejnosti tohoto 

členského státu možnosti sledovat tyto 

události v přímém přenosu nebo ze 

záznamu ve volně dostupném televizním 

vysílání. V této souvislosti dotyčný členský 

stát vypracuje seznam určených 

vnitrostátních nebo jiných událostí, jimž 

přikládá zásadní společenský význam. 

Tento seznam vypracuje jasným a 

transparentním způsobem v přiměřené 

lhůtě. Přitom dotyčný členský stát rovněž 

určí, zda by tyto události měly být celé 

nebo zčásti přenášeny v přímém přenosu 

nebo, je-li to nezbytné nebo vhodné z 

objektivních důvodů veřejného zájmu, zda 

mají být celé nebo zčásti přenášeny ze 

záznamu.” 

„1. Každý členský stát může v souladu 

s právem Unie přijmout opatření, která 

zajistí, aby subjekty televizního vysílání, 

které spadají do jeho pravomoci, nevysílaly 

na základě výhradních práv události, jimž 

členský stát přikládá zásadní společenský 

význam, způsobem, který zbavuje 

významnou část veřejnosti tohoto 

členského státu možnosti sledovat tyto 

události v přímém přenosu nebo ze 

záznamu ve volně dostupném televizním 

vysílání. Členské státy mohou rovněž 

požadovat po subjektech televizního 

vysílání spadajících do jejich pravomoci, 

aby tyto události zásadního společenského 

významu vysílaly v podobě přístupné 

osobám s funkčním omezením, včetně 

osob se zdravotním postižením. V této 

souvislosti dotyčný členský stát vypracuje 

seznam určených vnitrostátních nebo 

jiných událostí, jimž přikládá zásadní 

společenský význam. Tento seznam 

vypracuje jasným a transparentním 

způsobem v přiměřené lhůtě. Přitom 

dotyčný členský stát rovněž určí, zda by 

tyto události měly být celé nebo zčásti 

přenášeny v přímém přenosu nebo, je-li to 

nezbytné nebo vhodné z objektivních 

důvodů veřejného zájmu, zda mají být celé 

nebo zčásti přenášeny ze záznamu.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=CS) 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh spojený s opětovným zavedením požadavků týkajících se přístupnosti v 

článku 7. 

 

Pozměňovací návrh  77 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 20 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vysílání filmů vytvořených pro televizi (s 

výjimkou seriálů, cyklů a dokumentů), 

kinematografických děl a zpravodajských 

pořadů může být přerušeno televizní 

reklamou nebo teleshoppingem jednou 

během každého plánovaného časového 

úseku o délce nejméně 20 minut. 

Vysílání filmů vytvořených pro televizi (s 

výjimkou seriálů, cyklů a dokumentů), 

kinematografických děl a zpravodajských 

pořadů může být přerušeno televizní 

reklamou nebo teleshoppingem jednou 

během každého plánovaného časového 

úseku o délce nejméně 30 minut. Televizní 

reklama nebo teleshopping nebudou 

vkládány do náboženských bohoslužeb ani 

dětských pořadů. 

 

Pozměňovací návrh  78 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 a (nový) 

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 22 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 16a) Článek 22 se mění takto: 

Televizní reklama a teleshopping na 

alkoholické nápoje musí splňovat tato 

kritéria:  

Televizní reklama a teleshopping na 

alkoholické nápoje a nápoje s vysokým 

obsahem kofeinu musí splňovat tato 

kritéria: 

a) nesmí být vysloveně zaměřena na 

nezletilé osoby, a zvláště nesmí zobrazovat 

nezletilé osoby požívající tyto nápoje;  

a) nesmí být vysloveně zaměřena na 

nezletilé osoby, a zvláště nesmí zobrazovat 

nezletilé osoby požívající tyto nápoje; 

b) nesmí spojovat požívání alkoholu 

se zvýšenou fyzickou výkonností nebo s 

b) nesmí spojovat požívání alkoholu 

nebo vysokého obsahu kofeinu se 
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řízením motorových vozidel; zvýšenou fyzickou výkonností nebo s 

řízením motorových vozidel; 

c) nesmí vytvářet dojem, že požívání 

alkoholu přispívá ke společenskému nebo 

sexuálnímu úspěchu; 

c) nesmí vytvářet dojem, že požívání 

alkoholu nebo vysokého obsahu kofeinu 

přispívá ke společenskému nebo 

sexuálnímu úspěchu; 

d) nesmí tvrdit, že alkohol má léčebné 

vlastnosti nebo povzbuzující či uklidňující 

účinek nebo že je prostředkem řešení 

osobních problémů; 

d) nesmí tvrdit, že alkohol nebo 

vysoký obsah kofeinu mají léčebné 

vlastnosti nebo povzbuzující či uklidňující 

účinek nebo že jsou prostředkem řešení 

osobních problémů; 

e) nesmí nabádat k nestřídmému 

požívání alkoholických nápojů nebo 

záporně hodnotit abstinenci nebo 

zdrženlivost; 

e) nesmí nabádat k nestřídmému 

požívání alkoholických nápojů nebo 

nápojů s vysokým obsahem kofeinu nebo 

záporně hodnotit abstinenci nebo 

zdrženlivost; 

f) nesmí jako kladnou vlastnost 

nápojů zdůrazňovat jejich vysoký obsah 

alkoholu. 

f) nesmí jako kladnou vlastnost 

nápojů zdůrazňovat jejich vysoký obsah 

alkoholu nebo kofeinu. 

Odůvodnění 

Omezení reklamy na energetické nápoje. 

 

Pozměňovací návrh  79 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 17  

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 23 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Denní podíl televizních reklamních 

šotů a šotů teleshoppingu nesmí v době 

mezi 7:00 a 23:00 překročit 20 %. 

1. Denní podíl televizních reklamních 

šotů a šotů teleshoppingu nesmí během 

jedné stanovené hodiny překročit 20 %. 

 

Pozměňovací návrh  80 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 23 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Odstavec 1 se nepoužije na: vypouští se 

a)  oznámení subjektu televizního 

vysílání týkající se jeho vlastních pořadů a 

doprovodných produktů, které jsou od 

těchto pořadů přímo odvozeny, nebo 

pořadů jiných subjektů, které patří do téže 

mediální skupiny; 

 

b)  oznámení o sponzorování;  

c)  umístění produktu.  

 

Pozměňovací návrh  81 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

18) Kapitola VIII se zrušuje; vypouští se 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je obnovit článek 27 směrnice 2010/13/EU, který 

obsahuje důležitá opatření ohledně ochrany nezletilých osob v televizním vysílání. 

 

Pozměňovací návrh  82 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19  

Směrnice 2010/13/EU 

Článek 28a  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž jsou dotčeny články 14 a 15 

směrnice 2000/31/ES, členské státy zajistí, 

aby poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek přijali vhodná opatření s 

cílem: 

1. Aniž jsou dotčeny články 14 a 15 

směrnice 2000/31/ES, členské státy 

podpoří a zajistí, aby poskytovatelé 

platforem pro sdílení videonahrávek přijali 

vhodná opatření s cílem: 

a) chránit nezletilé osoby před 

obsahem, který může narušit jejich tělesný, 

duševní nebo mravní vývoj; 

a)  chránit všechny občany před 

obsahem, který může narušit jejich tělesný 

nebo duševní vývoj. 

b) chránit všechny občany před b) chránit všechny občany před 
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obsahem, který obsahuje podněcování k 

násilí nebo nenávisti namířené proti 

skupině osob nebo proti příslušníkovi této 

skupiny vymezené podle pohlaví, rasy, 

barvy pleti, náboženského vyznání, původu 

nebo národnostní či etnické příslušnosti. 

obsahem, který obsahuje podněcování k 

násilí nebo nenávisti namířené proti 

skupině osob nebo proti příslušníkovi této 

skupiny vymezené podle pohlaví, rasy, 

barvy pleti, náboženského vyznání nebo 

přesvědčení, zdravotního postižení, 

původu nebo národnostní či etnické 

příslušnosti nebo sociálního původu, 

genetických znaků, jazyka, politického 

nebo jiného přesvědčení, příslušnosti k 

národnostní menšině, vlastnictví, 

narození, věku nebo sexuální orientace; 

 ba) omezit vystavování dětí reklamám 

na nezdravé potraviny a nápoje na 

platformách pro sdílení videonahrávek; 

2. O tom, co představuje vhodné 

opatření pro účely odstavce 1, se rozhodne 

s ohledem na povahu příslušného obsahu, 

na újmu, kterou může způsobit, na 

charakteristiku kategorie osob, které mají 

být chráněny, a rovněž na práva a 

oprávněné zájmy, o něž se jedná, včetně 

zájmů poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek a uživatelů, kteří daný 

obsah vytvořili a/nebo nahráli, stejně jako 

veřejného zájmu.  

 

Tato opatření musí zahrnovat, je-li to 

vhodné: 

2. Opatření mohou zahrnovat, je-li to 

vhodné: 

a)  definici pojmů podněcování k násilí 

nebo nenávisti uvedených v odst. 1 písm. 

b) a obsahu, který může narušit tělesný, 

duševní nebo mravní vývoj nezletilých 

osob v souladu s články 6 a 12 v uvedeném 

pořadí a jejich uplatňování v podmínkách 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek;  

a)  stanovení práv a povinností 

uživatelů a definici – v podmínkách 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek – pojmů podněcování k 

násilí nebo nenávisti uvedených v odst. 1 

písm. b) a obsahu, který může narušit 

tělesný nebo duševní vývoj nezletilých 

osob, v souladu s články 6 a 12 v 

uvedeném pořadí, a pokynů vydaných 

členskými státy, které jsou uvedeny v 

odstavci 4; 

b)  zřízení a provozování mechanismů 

umožňujících uživatelům platforem pro 

sdílení videonahrávek nahlásit nebo 

označit dotčenému poskytovateli platformy 

pro sdílení videonahrávek obsah uvedený v 

odstavci 1 uložený na jeho platformě; 

b)  zřízení a provozování uživatelsky 

vstřícných mechanismů umožňujících 

uživatelům platforem pro sdílení 

videonahrávek nahlásit nebo označit 

dotčenému poskytovateli platformy pro 

sdílení videonahrávek obsah uvedený v 

odstavci 1 uložený na jeho platformě; 



 

AD\1113062CS.docx 53/60 PE589.291v03-00 

 CS 

c)  zřízení a provozování systémů 

ověřování věku pro uživatele platforem pro 

sdílení videonahrávek u obsahu, který 

může narušit tělesný, duševní nebo mravní 

vývoj nezletilých osob; 

c)  zřízení a provozování systémů 

ověřování věku či jiných technických 

opatření pro uživatele platforem pro 

sdílení videonahrávek u známého obsahu, 

který může narušit tělesný nebo duševní 

vývoj nezletilých osob. 

d)  zřízení a provozování systémů 

umožňujících uživatelům platforem pro 

sdílení videonahrávek hodnotit obsah 

uvedený v odstavci 1;  

d)  zřízení a provozování systémů 

umožňujících uživatelům platforem pro 

sdílení videonahrávek hodnotit obsah 

uvedený v odstavci 1; 

e)  zajištění systémů rodičovské 

kontroly v souvislosti s obsahem, který 

může narušit tělesný, duševní nebo mravní 

vývoj nezletilých osob; 

e)  zajištění systémů rodičovské 

kontroly v souvislosti s obsahem, který 

může narušit tělesný a duševní vývoj 

nezletilých osob; 

f)  zřízení a provozování systémů, 

jejichž prostřednictvím poskytovatelé 

platforem pro sdílení videonahrávek 

vysvětlují uživatelům těchto platforem, 

jaký účinek má oznamování a označování 

uvedené v písmenu b). 

f)  zřízení a provozování 

transparentních, snadno použitelných a 

účinných systémů a postupů, jejichž 

prostřednictvím se poskytovatelé platforem 

pro sdílení videonahrávek zabývají 

otázkami uživatelů těchto platforem a 

případně informují o tom, jaký účinek má 

provádění opatření uvedených v 

písmenech a) až f). 

 Členské státy vycházejí ze získaných 

poznatků či povědomí o škodlivém obsahu 

a nabádají platformy pro sdílení 

nahrávek, aby tento obsah urychleně 

odstranily či zabránily přístupu k tomuto 

obsahu v souladu se směrnicí 200/31/ES;  

 2a. O tom, co představuje vhodné 

opatření pro účely odstavce 1, se rozhodne 

s ohledem na povahu příslušného obsahu, 

na újmu, kterou může způsobit, na 

charakteristiku kategorie osob, které mají 

být chráněny, a rovněž na práva a 

oprávněné zájmy, o něž se jedná, včetně 

zájmů poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek a uživatelů, kteří daný 

obsah vytvořili a/nebo nahráli, stejně jako 

veřejného zájmu, ochrany svobody 

projevu a informací. 

3. Za účelem provádění opatření 

uvedených v odstavcích 1 a 2 členské státy 

podporují společnou regulaci, jak je 

uvedeno v čl. 4 odst. 7. 

3. Za účelem provádění opatření 

uvedených v odstavcích 1 a 2 členské státy 

podporují společnou regulaci, jak je 

uvedeno v čl. 4 odst. 7. 

4. Členské státy zavedou mechanismy 4. Členské státy zavedou mechanismy 
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potřebné k posouzení vhodnosti opatření 

uvedených v odstavcích 2 a 3, která 

přijmou poskytovatelé platforem pro 

sdílení videonahrávek. Členské státy svěří 

tento úkol úřadům určeným v souladu 

s článkem 30. 

potřebné k posouzení transparentnosti, 

nezbytnosti, účelnosti a vhodnosti opatření 

uvedených v odstavcích 2 a 3, která 

přijmou poskytovatelé platforem pro 

sdílení videonahrávek, a k informování o 

těchto opatřeních. Členské státy svěří 

tento úkol úřadům určeným v souladu 

s článkem 30. Členské státy vydají 

nezbytné pokyny s cílem zajistit, aby 

přijatá opatření respektovala svobodu 

projevu a potřebu informovat uživatele. 

Tyto pokyny by mohly být vypracovány ve 

spolupráci s Komisí a skupinou ERGA; 

5. Členské státy nebudou od 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek vyžadovat opatření, která 

jsou přísnější než opatření uvedená v 

odstavcích 1 a 2. Členským státům se 

nebrání v ukládání přísnějších opatření ve 

vztahu k protiprávnímu obsahu. Při 

přijímání těchto opatření budou 

respektovat podmínky stanovené v 

platných právních předpisech Unie, jako 

například v článku 14 a 15 směrnice 

2000/31/ES nebo v článku 25 směrnice 

2011/93/EU. 

5. Členské státy nebudou od 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek vyžadovat opatření, která 

jsou přísnější než opatření uvedená v 

odstavcích 1 a 2. Členským státům se 

nebrání v ukládání přísnějších opatření ve 

vztahu k protiprávnímu obsahu. Při 

přijímání těchto opatření budou 

respektovat podmínky stanovené v 

platných právních předpisech Unie, jako 

například v článku 14 a 15 směrnice 

2000/31/ES nebo v článku 25 směrnice 

2011/93/EU. 

6. Členské státy zajistí, aby byly k 

dispozici mechanismy pro vyřizování 

stížností a zjednávání nápravy za účelem 

řešení sporů mezi uživateli a poskytovateli 

platforem pro sdílení videonahrávek 

ohledně používání vhodných opatření 

uvedených v odstavcích 1 a 2. 

 

7. Komise a skupina ERGA vybízejí 

poskytovatele platforem pro sdílení 

videonahrávek k výměně osvědčených 

postupů týkajících se systémů společné 

regulace v celé Unii. V relevantních 

případech Komise umožní vytvoření 

kodexů chování Unie. 

7.  Komise a skupina ERGA vybízejí 

poskytovatele platforem pro sdílení 

videonahrávek k výměně osvědčených 

postupů týkajících se systémů společné 

regulace v celé Unii. V relevantních 

případech Komise umožní vytvoření 

kodexů chování Unie. 

8. Poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, případně organizace, které 

tyto poskytovatele v tomto ohledu 

zastupují, předloží Komisi návrh kodexů 

chování Unie a změn stávajících kodexů 

chování Unie. Komise může požádat 

skupinu ERGA o stanovisko k návrhům, 

8. Poskytovatelé platforem pro sdílení 

videonahrávek, případně organizace, které 

tyto poskytovatele v tomto ohledu 

zastupují, předloží Komisi návrh kodexů 

chování Unie a změn stávajících kodexů 

chování Unie v souladu s pokyny 

uvedenými v odstavci 4. Komise může 
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úpravám nebo rozšířením těchto kodexů 

chování. Komise může tyto kodexy 

chování odpovídajícím způsobem 

zveřejnit. 

požádat skupinu ERGA o stanovisko k 

návrhům, úpravám nebo rozšířením těchto 

kodexů chování. Komise tyto kodexy 

chování odpovídajícím způsobem 

zveřejňuje, a prosazuje tak osvědčené 

postupy. 

 

Pozměňovací návrh  83 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 b – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 

platforem pro sdílení videonahrávek, kteří 

nejsou usazeni na jejich území, ale je na 

něm usazena buď jejich mateřská 

společnost nebo dceřiná společnost, nebo 

kteří jsou součástí skupiny, jejíž jiný 

subjekt je usazen na jejich území, byli pro 

účely čl. 3 odst. 1 směrnice 2000/31/EHS 

považováni za usazené na jejich území.  

Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 

platforem pro sdílení videonahrávek, 

 a)  kteří nejsou usazeni na jejich 

území, ale je na něm usazena buď jejich 

mateřská společnost nebo dceřiná 

společnost, nebo kteří jsou součástí 

skupiny, jejíž jiný subjekt je usazen na 

jejich území, 

 b)  kteří jsou usazeni v jiném 

členském státě, ačkoli se orientují na 

spotřebitele na jejich území, byli pro účely 

čl. 3 odst. 1 směrnice 2000/31/EHS 

považováni za usazené na jejich území. 

 

Pozměňovací návrh  84 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 b – odst. 1 – pododstavec 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely použití druhého pododstavce 

platí, že pokud existuje více dceřiných 

společností, z nichž každá je usazena 

v jiném členském státě, případně pokud 

existuje více dalších subjektů skupiny, 

z nichž každý je usazen v jiném členském 

státě, dotčené členské státy zajistí, aby 

poskytovatel označil členský stát, který 

bude považován za členský stát, ve kterém 

je usazen. 

Pro účely použití druhého pododstavce 

platí, že pokud existuje více dceřiných 

společností, z nichž každá je usazena v 

jiném členském státě, případně pokud 

existuje více dalších subjektů skupiny, z 

nichž každý je usazen v jiném členském 

státě, tak se za členský stát, ve kterém je 

poskytovatel usazen, považuje ten členský 

stát, v němž působí většina pracovníků. 

Odůvodnění 

Bylo by nepřiměřené, aby provozovatelé platforem pro sdílení videonahrávek získali možnost 

vybrat si členský stát, v němž jsou pro potřeby této směrnice usazeni, neboť by to umožňovalo 

praktiky spekulativního výběru jurisdikce. Umístění většiny pracovníků představuje pro 

určení, kde je daná platforma v Unii usazena, jasné a spolehlivé kritérium. 

 

Pozměňovací návrh  85 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 b – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy sdělí Komisi seznam 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek usazených na jejich území 

a kritéria uvedená v čl. 3 odst. 1 směrnice 

2000/31/ES a v odstavci 1, na nichž je 

založena jejich pravomoc. Tento seznam 

budou pravidelně aktualizovat. Komise 

zajistí, aby příslušné nezávislé regulační 

orgány měly k těmto informacím přístup. 

2. Členské státy sdělí Komisi seznam 

poskytovatelů platforem pro sdílení 

videonahrávek usazených nebo 

považovaných za usazené na jejich území 

a kritéria uvedená v čl. 3 odst. 1 a v 

odstavci 1, na nichž je založena jejich 

pravomoc. Tento seznam budou pravidelně 

aktualizovat. Komise zajistí, aby příslušné 

nezávislé regulační orgány měly k těmto 

informacím přístup. 

 

Pozměňovací návrh  86 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 28 b – odst. 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Pokud se při použití odstavce 1 

dotyčné členské státy neshodnou na tom, 

který členský stát má pravomoc, musí na 

tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 

upozornit Komisi. Komise může ve lhůtě 

15 pracovních dnů ode dne obdržení 

žádosti požádat o stanovisko k této věci 

skupinu ERGA. 

Odůvodnění 

Jelikož se platformy pro sdílení videonahrávek obvykle zaměřují na publikum v celé Unii, 

mohlo by mezi členskými státy dojít při určování příslušného členského státu pro účely této 

směrnice k neshodám. Komise by proto měla mít možnost stanovit, který členský stát má 

pravomoc, jako tomu je u ostatních audiovizuálních mediálních služeb podle článku 3. 

 

Pozměňovací návrh  87 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní regulační orgány měly 

odpovídající pravomoci k prosazování 

předpisů, které jim umožní účinné plnění 

jejich funkcí. 

4. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní regulační orgány měly 

odpovídající pravomoci a zdroje k 

prosazování předpisů, které jim umožní 

účinné plnění jejich funkcí. 

 

Pozměňovací návrh  88 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní regulační orgány určily 

jednotné a veřejně dostupné kontaktní 

místo pro získávání informací a podávání 
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stížností o otázkách přístupnosti 

uvedených v článku 7. 

 

Pozměňovací návrh  89 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy zajistí, aby nezávislé 

vnitrostátní regulační orgány měly 

samostatné roční rozpočty. Tyto rozpočty 

se zveřejňují. Členské státy rovněž zajistí, 

aby vnitrostátní regulační orgány měly 

odpovídající finanční a lidské zdroje, jež 

jim umožní plnit úkoly, které jim byly 

uloženy, a aktivně se účastnit činnosti 

skupiny ERGA a přispívat k ní. 

6. Členské státy zajistí, aby nezávislé 

vnitrostátní regulační orgány měly 

samostatné roční rozpočty. Tyto rozpočty 

se zveřejňují. Členské státy rovněž zajistí, 

aby vnitrostátní regulační orgány měly 

dostačující finanční a lidské zdroje, jež jim 

umožní plnit úkoly, které jim byly uloženy, 

a aktivně se účastnit činnosti skupiny 

ERGA a přispívat k ní. 

 

Pozměňovací návrh  90 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 a – odst. 3 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) spolupracovat a poskytovat svým 

členům informace nezbytné pro 

uplatňování této směrnice, zejména pokud 

jde o její články 3 a 4;  

d) spolupracovat a poskytovat svým 

členům informace nezbytné pro 

uplatňování této směrnice, zejména pokud 

jde o její články 3, 4 a 7; 

 

Pozměňovací návrh  91 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Směrnice 2010/13/EU 

Čl. 30 a – odst. 3 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) na žádost Komise poskytovat e) na žádost Komise poskytovat 
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stanoviska k otázkám uvedeným v čl. 2 

odst. 5b,v čl. 6a odst. 3, v čl. 9 odst. 2, v čl. 

9 odst. 4 a k veškerým záležitostem 

týkajícím se audiovizuálních mediálních 

služeb, zejména v oblasti ochrany 

nezletilých osob a podněcování k 

nenávisti.“; 

stanoviska k otázkám uvedeným v čl. 2 

odst. 5b,v čl. 6a odst. 3, v čl. 9 odst. 2, v čl. 

9 odst. 4 a k veškerým záležitostem 

týkajícím se audiovizuálních mediálních 

služeb, zejména v oblasti ochrany 

nezletilých osob, podněcování k nenávisti, 

plurality médií, ochrany svobody projevu 

a informací.“ 
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