
 

 

Národní rada osob se zdravotním postižením  

Mgr. Václav Krása 

Předseda 

V Praze dne 1. prosince 2016 

 

Věc: Testovací projekt skupiny Nova ke zpřístupňování pořadů pro sluchově znevýhodněné diváky 

 

 

Vážený pane Kráso, 

rádi bychom Vás informovali o testovacím projektu skupiny Nova, který se týká zpřístupňování pořadů 

pro sluchově znevýhodněné diváky.  

 

Jak jistě víte, vláda navrhuje novelu Zákona o rozhlasovém a televizním vysílání č. 231/2001 Sb., která 

mění stávající podmínky zpřístupňování pořadů sluchově znevýhodněným divákům. Novela zákona 

v tuto chvíli prochází schvalovacím procesem. Rozhodli jsme se pro testovací projekt, jehož cílem je 

zhodnotit dopady této novely a ověřit, zda plánované změny budou mít pozitivní dopad na vysílatele i 

zrakově a sluchově znevýhodněné diváky. 

 

Prosíme, vnímejte tento projekt jako otevření diskuse nad tím, které pořady a na kterých stanicích by 

měly být sluchově znevýhodněným divákům zpřístupňovány.  

Jako skupina Nova dlouhodobě zpřístupňujeme sluchově znevýhodněným divákům nejoblíbenější a 

nejsledovanější pořady. Dodržujeme, co nám ukládá zákon, a v první řadě se vám snažíme zpřístupnit 

premiéry a pořady naší vlastní tvorby. V tuto chvíli zákon nevymezuje kvóty pro jednotlivé kanály, 

proto se zaměřujeme zejména na hlavní stanici TV Nova, která nabízí nejatraktivnější obsah. Na TV 

Nova je dnes zpřístupňována téměř polovina obsahu.  

Navrhovaná vládní novela Zákona o rozhlasovém a televizním vysílání požaduje zpřístupňování 15 % 

pořadů s titulky na každém jednotlivém terestricky vysílaném kanálu (Nova, Nova Cinema, FANDA, 

SMÍCHOV, TELKA) bez ohledu na jeho sledovanost. V důsledku této nové legislativy budou oblíbené a 

často premiérové pořady zpřístupňované na hlavní stanici Nova nahrazeny pořady napříč všemi našimi 

kanály, ovšem výrazně méně divácky atraktivními. Na všech stanicích bude dodrženo zákonem daných 

15 %.  

Jak to bude vypadat v praxi, uvidíte v testovacím projektu, který spustíme od 5. prosince. Rádi 

bychom ještě před přijetím novely Zákona o rozhlasovém a televizním vysílání znali názor členů vaší 

organizace a ověřili si, která varianta vám vyhovuje nejvíce. 

A) Zpřístupnění většiny pořadů na hlavní stanici TV Nova, jako tomu bylo doposud. 

B) 15 % pořadů na každé stanici skupiny Nova, jak navrhuje novela zákona a jak to nyní testujeme, 

tj. výrazné omezení u stanice TV Nova.  



 

 

Přivítáme a oceníme jakékoliv vaše komentáře, připomínky a postřehy, které posílejte na 

skrytetitulky@nova.cz. Navštivte také naše webové stránky www.nova.cz/titulky . Uvítáme, pokud 

informace z tohoto dopisu rozšíříte na další zainteresovaná sdružení a vaše členy.  

Děkujeme za pochopení a za Vaši spolupráci. 

 

 

S pozdravem 

 

Anna Suchá 

Ředitelka korporátní komunikace skupiny Nova 

 

CET 21, spol. s.r.o. 

Kříženeckého nám. 1078/5 

152 00 Praha 5 

Česká republika 
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