
Různý výklad zákona "O rozhlasovém a televizním vysíl ání" 
 
Veřejnoprávní televize nahrazuje titulkování jakousi "grafikou pro neslyšící". 
Citace ze zákona: 
"…Provozovatel celoplošného  televizního vysílání s licencí je povinen opatřit minimálně 15  % 
vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými   titulky   pro   sluchově   postižené  a  provozovatel 
celoplošného  televizního vysílání  ze zákona  je povinen  opatřit 70 %  vysílaných  pořadů  skrytými  
nebo  otevřenými  titulky  pro sluchově postižené, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak…" 
 
Problém je podle mě v onom kousku: 
 "… pořadů skrytými nebo otevřenými   titulky   pro   sluchově   postižené  …" 
 
Ten se dá vyložit dvěma způsoby, přičemž záleží na tom, k čemu se přiřadí ono slovo "titulky". 
 
1) zelená část jaksi vysvětluje, či doplňuje, kvůli komu ty otevřené a skryté titulky. 
 
 
 
 
 
2) červená část "definuje", že to mají být titulky pro sluchově postižené (toho se chytla ČT) 
 
 
 
 
 
Text v červeném rámečku lze navíc vykládat, jako "popisky" (jako jsou například popisky u 
obrázků na internetu), čímž se ze skrytých titulků stanou pouhé popisky něčeho a například 
zobrazované skóre při sportu je vlastně jakýsi popisek, přičemž protože to není čistý text, ale 
vlastně "grafika", udělala z toho veřejnoprávní televize dokonce  nový pojem "grafika pro 
neslyšící". 
Zobrazování skóre je však zcela běžná věc, kterou vidí i slyšící. Slyšící však slyší, co říká 
komentátor, případně o čem se baví ve studiu, neslyšící ne. Neslyšící potřebují zprostředkovat 
mluvené do písemné podoby, což ale veřejnoprávní televize nedělá. 
 
Řešením by bylo upřesnění zákona, aby nemohl být vykládán několika způsoby a také jasnou 
definicí čím má provozovatel celoplošného  televizního vysílání s licencí pořady opatřit. Nejlepší by 
bylo vyjmout "nebo" a otevřené titulky: 
 
"…Provozovatel celoplošného  televizního vysílání s licencí je povinen opatřit minimáln ě 15  % 
vysílaných pořadů skrytými titulky  a  provozovatel celoplošného  televizního vysílání  ze zákona  
je povinen  opatřit 70 %  vysílaných  pořadů  skrytými  titulky   pokud zvláštní zákon nestanoví 
jinak…" 
 
 
Tuto úvahu vypracoval Ladislav Kratochvíl 
autor a provozovatel www.kochlear.cz, stránek osob se sluchovým postižením 
Tyto stránky byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do 
budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví. 
Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam je součástí České národní bibliografie a 
katalogu NK ČR. 
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