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Vážený pane ministře,
obracím se na Vás v souvislosti s problematikou zpřístupňování televizního
vysílání osobám se sluchovým postižením podle zákona o vysílání.1 V návaznosti
na podnět předsedkyně Komise pro skryté titulky při Asociaci organizací neslyšících,
nedoslýchavých a jejich přátel Mgr. Věry Strnadové jsem se v této věci obracela již
na ministra kultury, prof. Václava Riedlbaucha (dopisem ze dne 20. 5. 2010). Ministra
jsem informovala o svých výhradách k současné právní úpravě, seznámila jej
s právní analýzou předmětné problematiky z pohledu antidiskriminačního zákona
a požádala Ministerstvo kultury jako gestora mediální legislativy o stanovisko.2
Na moji žádost ministr kultury reagoval dopisem (čj. MK 7922/2010 KM)
ze dne 16. 6. 2010, ve kterém poukázal na rozšíření přístupu osob se sluchovým
postižením k televiznímu vysílání v souvislosti s přijetím zákona o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání3 a na zlepšující se technické možnosti
při zpřístupňování audiovizuálních pořadů osobám se sluchovým postižením.
S ohledem na praktické problémy spojené s aplikací ustanovení § 32 odst. 2 zákona
o vysílání se vyslovil pro precizaci povinností provozovatelů vysílání např. obdobným
způsobem jako v případě podpory evropských děl.
S obdobnou žádostí jsem se obrátila rovněž na Radu pro rozhlasové
a televizní vysílání (dále jen RRTV“). Předsedkyně RRTV JUDr. Kateřina Kalistová
ve své odpovědi (dopis zn.: had/1109/2010 ze dne 30. 3. 2010) potvrdila, že
současná právní úprava neumožnuje provádět efektivní kontrolu povinností
provozovatelů televizního vysílání podle § 32 odst. 2 zákona o vysílání a vyslovila se
pro novelizaci zákona o vysílání.
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (dále jen
„ASNEP“) mě dopisem ze dne 16. 11. 2010 informovala o finálním návrhu
legislativních změn v zákoně o vysílání, zákoně o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání a zákoně o České televizi4 vztahujících se k problematice
zpřístupňování televizního vysílání sluchově a zrakově postiženým (připomínky
ze dne 18. 10. 2010). Připomínky měly být zpracovány ve spolupráci se Sjednocenou
organizací nevidomých a slabozrakých. O svém stanovisku k návrhu ASNEP mě
rovněž informovala RRTV (dopis BUR/3340/201 ze dne 7. 9. 2010).
Po prostudování materiálu ASNEP jsem dospěla k závěru, že navržené
legislativní změny by odstranily závažné nedostatky ve stávající právní úpravě,
zlepšily přístup osob se sluchovým nebo zrakovým postižením k televiznímu vysílání
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zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací
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zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
4
zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
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a přispěly tak k prosazování práva těchto osob na rovné zacházení. Předložený
návrh legislativních změn má proto moji plnou podporu.
Připojuji se tak k žádosti RRTV (dopis čj. vhu/3885/2010 ze dne 2. 11. 2010),
aby Vaše ministerstvo v rámci svých kompetencí vyšlo požadavkům ASNEP vstříc
a zasadilo se o příslušnou změnu zákona.
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