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Vážení, 
 
dovolujeme si Vás informovat, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se na 
svém 21. zasedání, konaném dne 2. listopadu 2010, seznámila s aktuálním zněním 
požadavků ASNEP a SONS na změnu mediální legislativy. 
 
Rada se rozhodla Vaší snaze vyjádřit maximální podporu, proto se obrátila na 
Ministerstvo kultury ČR dopisem, v němž je vyzývá, aby Vašim návrhům vyšlo vstříc 
a zasadilo se o změnu zákona. 
 
Dopis, který byl ministerstvu zaslán, Vám k obeznámení zasíláme v příloze. 
 
S pozdravem 

V Praze dne: 12.11.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 
 předsedkyně Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (ostatní, 12.11.2010, dopis ministerstvu kultury) 
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Vážení, 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) se na Vás obrací v souvislosti 
s problematikou zpřístupňování televizního vysílání sluchově a zrakově postiženým divákům. 
 
Rada tuto oblast považuje za velmi významnou zejména z hlediska ochrany postižených 
diváků před diskriminací, v souladu s požadavky zákona č. 198/2009 Sb., o rovném 
zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, a rovněž Úmluvy OSN o 
právech osob se zdravotním postižením. Z tohoto důvodu si v květnu letošního roku Rada 
vytyčila mezi priority své činnosti pro období červen 2010 – květen 2011 právě oblast 
zpřístupnění vysílání pro sluchově a zrakově postižené.  
 
Rada navázala úzkou spolupráci s Asociací organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich 
přátel. ASNEP poskytla Radě svou představu návrhů legislativních změn, jejichž cílem je 
dosáhnout nejen maximálního zpřístupnění vysílání zdravotně postiženým, ale současně 
takové úpravy, které umožní Radě efektivní kontrolu plnění povinností provozovatelů v této 
oblasti. 
 
Rada zpracovala detailní rozbor návrhů předkládaných ASNEP a rovněž své vyjádření 
k jednotlivým návrhům, včetně podnětů k jejich případné úpravě. ASNEP tyto připomínky do 
značné míry akceptovala a do svých návrhů je zakomponovala. 
 
Je tak možné konstatovat, že návrhy legislativních změn, jejichž přijetí ASNEP v současnosti 
oprávněně požaduje, mají plnou podporu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. 
 
Žádáme Vás, abyste v rámci svých kompetencí požadavkům postižených diváků vyšli vstříc 
a zasadili se o změny zákona, které povedou ke zlepšení kvality života sluchově a zrakově 
postižených občanů. 
 
 
S pozdravem 

3885-13966-2



V Praze dne: 2.11.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 
 předsedkyně Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 

3885-23966-3
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