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USNESENÍ
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
z 31. schůze ze dne 2. června 2004
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 275)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění nám.
ministra kultury JUDr. Smolíkové, zpravodajské zprávě posl. Plevy a po rozpravě
I. d o p o r u č u j e

Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona,
kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(tisk 275) ve znění těchto pozměňovacích návrhů:

1. Bod 3 se zrušuje. Ostatní body se přeznačí.
2. V dosavadním bodě 5, v § 5 odstavec 2 zní:
„(2) Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách,
politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí v jejich prospěch
veřejně vystupovat nebo působit v jejich prospěch při výkonu své funkce v Radě;
dále se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků,
ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho
funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho
rozhodování v Radě. Člen Rady nesmí v České televizi zastávat jinou funkci nebo
vykonávat výdělečnou činnost, ani nesmí mít od České televize jiné příjmy, než
peněžitá plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce podle tohoto zákona
nebo příjmy z užití předmětů ochrany podle autorského zákona.2a)”.

2a)

Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon).

3. Dosavadní body 6,7,9 a 10 se zrušují. Ostatní body se přeznačí.
4. Dosavadní bod 17 se zrušuje. Ostatní body se přeznačí.
5. V dosavadním bodě 20 se slova „ , Senátu a předsedovi vlády“ zrušují.
6. V dosavadním bodě 24 se slova „a ve větě druhé se slova „§ 4 odst. 3” nahrazují
slovy „§ 4 odst. 10”” zrušují.
7. V dosavadním bodě 29 se v § 8b odstavec 4 zrušuje. Ostatní odstavce se
přečíslují.
8. Dosavadní bod 30 se zrušuje. Ostatní body se přeznačí.
9. V dosavadním bodě 31 se v § 9 odst. 6 písm. c) slova “nepodal-li generální ředitel
ve stanovené lhůtě návrh k soudu podle § 13a odst. 2, nebo dnem nabytí právní
moci rozhodnutí soudu, jímž byl ve lhůtě podaný návrh k soudu podle § 13a odst. 2
zamítnut, byl-li generální ředitel odvolán z funkce,” zrušují.
10. Dosavadní bod 35 zní:
„35. V § 9 odst. 11 se číslo „9” nahrazuje číslem „10” a za slova „§ 4 odst. 3 písm. c)”
se vkládají slova „a § 5 odst. 1 a 2”.”.
11. Dosavadní bod 43 se zrušuje.
12. Dosavadní bod 44 se zrušuje.
13. V článku II. se odstavce 1 až 3 zrušují. Dosavadní odstavce 4 a 5 se označí jako
odstavce 1 a 2.
14. V článku II nově označeném odstavci 1 se číslo „2003“ nahrazuje číslem „2004“.
15. Část druhá, třetí a čtvrtá se zrušují.

16. Část pátá se označí jako část druhá. Část druhá zní:

“ĆÁST DRUHÁ
Účinnost
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce
následujícího po dni jeho vyhlášení.”.

II. p o v ě ř u j e

předsedu výboru posl. W. Bartoše, aby toto usnesení
předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu;

III. z m o c ň u j e

zpravodaje výboru posl. P. Plevu, aby ve schůzi
Poslanecké sněmovny podal jako zpravodaj zprávu o
výsledcích projednávání tohoto návrhu ve schůzi výboru
pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

IV. z m o c ň u j e

zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním
odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl
příslušné legislativně technické úpravy.

Petr Pleva v. r.
zpravodaj

Vladimír Koníček v. r.
ověřovatel
výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu

Walter Bartoš v. r.
předseda
výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu

