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Doporučený postup provozovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 

v souvislosti s uveřejňováním povinných údajů 
 

V souladu s ustanovením § 6 zákona č. 132/2010 Sb. jsou pro provozovatele audiovizuálních 

mediálních služeb na vyžádání stanoveny následující povinnosti týkající se uveřejňování povinných 

údajů v souvislosti s příslušnou audiovizuální mediální službou na vyžádání: 

 

 

§ 6 

 

Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 

 

(1) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen umožnit příjemcům služby 

snadný, přímý a trvalý přístup alespoň k 

a) základním údajům o poskytovateli audiovizuální mediální služby na vyžádání, jimiž jsou 

název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické 

osoby nebo bydliště v případě fyzické osoby a u zahraniční osoby rovněž adresa podniku 

nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny, 

b) údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s poskytovatelem 

audiovizuální mediální služby na vyžádání, zejména k poštovní adrese pro doručování, 

telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty, a 

c) informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb 

na vyžádání je Rada. 

 

 

SPIR jako samoregulační orgán pro oblast audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (dále jen 

„AV služby“) doporučuje provozovatelům AV služeb dodržovat následující pravidla při 

uveřejňování povinných údajů: 

1. Povinné údaje by měly být uveřejněny na každé stránce příslušné AV služby. 

2. Povinné údaje by měly být uveřejněny na každé stránce přímo, nebo by na ní měl být 

umístěn odkaz na stránku s těmito povinnými údaji. Příklad odkazu: 
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3. Doporučený text povinných údajů: 

„Provozovatelem služby „ABC“ je: 

XY, a.s. 

se sídlem Praha 1, Staroměstské náměstí 1, PSČ 110 00 
IČ: 12345678, DIČ: CZ12345678 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1111 
 
Kontaktní údaje: 

audiovize@xy.cz 
tel.: +420 123456789 
fax: +420 123456780 
 
V souladu s ustanovením § 6 zákona č. 132/2010 Sb. tímto příjemcům audiovizuální 
mediální služby na vyžádání „ABC“ sdělujeme, že orgánem dohledu nad poskytováním této 
služby je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (www.rrtv.cz).“ 

 

Výše uvedená pravidla budou případně upravena v návaznosti na zkušenosti praxe a na výsledky 

konzultací s příslušnými regulačními orgány. 

 

Komise samoregulátora 

 

Pro další informace se obracejte na: 

 

Kateřina Hrubešová 
Výkonná ředitelka SPIR 

Tel: 224 251 250, 777 306 151 

e-mail: katerina.hrubesova@spir.cz 

 

 


