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KOUDELKA PARTNERS s.r.o.
Nad Turbovou 730/28
150 00 Praha

Potvrzení o provedení zápisu do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle ustanovení
§ 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává
na základě písemného oznámení poskytovatele KOUDELKA PARTNERS s.r.o., ze dne 7.
prosince 2017, doručeného Radě dne 11. prosince 2017, toto
potvrzení:
Poskytovatel KOUDELKA PARTNERS s.r.o., IČ: 03744876, se sídlem v Praze, Nad Turbovou
730/28, PSČ 150 00, byl dne 10. ledna 2018 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je
poskytována ode dne 1. ledna 2018 pod názvem QUICK7TV.CZ, umístěná na internetové adrese
www.quick7tv.cz.
Odůvodnění:
Dne 11. prosince 2017 byla Radě doručena pod č. j. RRTV/17612/2017-vra žádost o zápis do
Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovatele
KOUDELKA PARTNERS s.r.o., poskytujícího službu QUICK7TV.CZ dostupnou na adrese
www.quick7tv.cz. Poskytování služby bude dle poskytovatele zahájeno 1. ledna 2018.
ONS danou službu podrobilo monitoringu ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
službách na vyžádání. Cílem bylo zjistit, zda je daná služba v souladu s ustanoveními zákona č.
132/2010 Sb., a naplňuje tak definici audiovizuální mediální služby na vyžádání, resp. zda
naplňuje tyto její definiční znaky:
1)
2)
3)
4)
5)

Soutěž s televizním vysíláním
Katalog pořadů
Redakční odpovědnost poskytovatele služby
Povaha hospodářské činnosti
Subjekt v české jurisdikci

Soutěž s televizním vysíláním
Hlavním cílem AVMS na vyžádání je poskytování pořadů za účelem vzdělání (ekonomika a
právo), informace a komentáře z oblasti politiky a vybrané příspěvky zábavného charakteru.
Katalog pořadů
Služba disponuje katalogem pořadů děleným dle obsahových kritérií. Vzhledem k tomu, že služba
bude poskytována až od 1. ledna 2018, dosud jednotlivé kategorie neobsahují žádná videa.

Redakční odpovědnost poskytovatele služby
Nebyly nalezeny žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by poskytovatel nebyl
nositelem redakční odpovědnosti.
Povaha hospodářské činnosti
Poskytovatel nabízí možnost placené inzerce na webových stránkách služby v záložce Reklama.

Subjekt v české jurisdikci
Poskytovatel má sídlo v České republice a v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) se považuje za
usazeného v České republice.
Závěr:
Služba naplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby na vyžádání ve smyslu zákona č.
132/2010 Sb.

Poučení o povinnostech poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání:
Poskytovatel je povinen dodržovat povinnosti dle zákona č. 132/2010 Sb. Jejich příkladmý výčet
uvádíme, a to z důvodu předejití nežádoucích nejasností, které následně mohou vést k
sankcionování poskytovatele.
Poskytovatel audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je mimo jiné povinen, dle § 5 odst.
4 zákona č. 132/2010 Sb., Radě písemně oznámit změnu evidovaných údajů, přerušení nebo
ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání nejpozději do 30 dnů ode
dne, kdy ke změně evidovaných údajů nebo k přerušení nebo ukončení poskytování této služby
došlo.
Podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb. je poskytovatel audiovizuální mediální
služby na vyžádání 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.
Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen dle § 7 do 30 dnů ode dne
uplynutí sledovaného období, jímž je kalendářní rok, předložit Radě zprávu o způsobu
plnění předmětné povinnosti ve sledovaném období, v níž označí zvolený způsob podpory
evropských děl a uvede konkrétní údaje o splnění povinnosti.
Dále je poskytovatel povinen dle § 7 zákona č. 132/2010 Sb. vyhradit pro evropská díla
alespoň 10 % z celkového počtu pořadů nabízených v katalogu pořadů své služby za
sledované období. Do celkového počtu pořadů, z něhož se určuje podíl evropských děl, se
nezapočítávají zpravodajské pořady, záznamy sportovních událostí a soutěžní pořady.
Podle § 6 odst. 1 písm. i) zákona č. 231/2001 Sb. je Rada povinna v rámci každoroční výroční
zprávy o své činnosti zveřejňovat rovněž informace o úrovni mediální gramotnosti ve vztahu k
novým komunikačním technologiím a o opatřeních přijímaných na podporu mediální gramotnosti
ze strany provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, provozovatelů převzatého vysílání,
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a samoregulačních orgánů.
Je tedy povinností poskytovatele, s ohledem na možnou sankci, takovéto sdělení poskytnout,
přičemž není povinností poskytovatele opatření týkající se mediální gramotnosti v rámci výkonu
své činnosti přijímat, či provádět.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

