Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2021
8. volební období

ZÁPIS
ze 27. schůze
volebního výboru,
která se konala dne 27. dubna 2021
od 13.00 hodin
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
místnost č. 56
Přítomní a omluvení poslanci:
Přítomní hosté:

dle prezenční listiny v příloze
dle prezenční listiny v příloze

Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec přivítal všechny
poslance a hosty a zahájil a řídil schůzi výboru od 13.10 hodin.

přítomné poslankyně,

Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec sdělil, že jednání je z důvodů aktuálních
opatření v Poslanecké sněmovně pro veřejnost uzavřeno, a že jednání je možné sledovat na
webových stránkách psp.cz na streamu č. 3.
Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec určil ověřovatelem této schůze posl. Radka
Holomčíka a seznámil členy výboru s programem schůze.
1. Schválení programu 27. schůze volebního výboru
2. Návrh závěrečného účtu 2020 – kapitola 372 – Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání
Uvede: zástupce Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Zpravodaj: poslanec Petr Bendl
3. Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti
rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání za rok 2020 /ST 1203/
Uvede: zástupce Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Zpravodaj: poslanec Stanislav Berkovec
4. Legitimita volby výběru kandidátů do Rady ČT volebním výborem
Uvede: poslanec Tomáš Martínek
Přizváni: zástupce Stálé komise Senátu pro sdělovací
prostředky
5. Různé

6. Sdělení předsedy a členů výboru
7. Návrh termínu a pořadu následující schůze volebního výboru
Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec otevřel rozpravu k tomuto bodu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec ukončil rozpravu a nechal hlasovat o programu
27. schůze volebního výboru.
Hlasování č. 1 (8-0-0) – schválení programu 27. schůze – schváleno.
Hlasování se zúčastnili poslanci:
Petr Bendl, Stanislav Berkovec, Petr Dolínek, Radek Holomčík, Aleš Juchelka, Barbora Kořanová,
Tomáš Martínek, Lubomír Španěl.

USNESENÍ
Volebního výboru
z 27. schůze
ze dne 27. dubna 2021
Ke schválení programu 27. schůze volebního výboru Poslanecké sněmovny
Volební výbor Poslanecké sněmovny
schvaluje
po úvodním slově předsedy volebního výboru Mgr. Stanislava Berkovce
a po rozpravě program 27. schůze
1. Návrh závěrečného účtu 2020 – kapitola 372 – Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání
Uvede: zástupce Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Zpravodaj: poslanec Petr Bendl
2. Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti
rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání za rok 2020 /ST 1203/
Uvede: zástupce Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Zpravodaj: poslanec Stanislav Berkovec
3. Legitimita volby výběru kandidátů do Rady ČT volebním výborem
Uvede: poslanec Tomáš Martínek
Přizváni: zástupce Stálé komise Senátu pro sdělovací
prostředky
4. Různé

5. Sdělení předsedy a členů výboru
6. Návrh termínu a pořadu následující schůze volebního výboru
Poslanci volebního výboru přijali usnesení č. 106.
K bodu 1
Návrh závěrečného účtu 2020 – kapitola 372 – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Předseda volebního výboru posl. Stanislav Berkovec požádal, aby bod uvedl předseda RRTV Ivan
Krejčí.
Předseda RRTV Ivan Krejčí uvedl, že Rada hospodařila s rozpočtem 60 310 087,- Kč. V průběhu
roku byla celková výše schváleného rozpočtu jednou změněna, a to konkrétně snížena o částku
9 191,- Kč do rozpočtu Ministertsva průmyslu a obchodu ČR v souvisloti se zajištěním
dezinfekčních prostředků pro chod Úřadu během pandemie. Běžné výdaje jsou standardní, platy,
příslušenství a ostatní neinvestiční výdaje. Největší část neinvestičních výdajů byla určena na
pořízení služeb kam spadají náklady na externí služby využívané Radou v souvislosti
s naplňováním povinností daných zákonem. Jedná se především o dodávky monitoringu médií,
dodávky analýz, mediálních obsahů a analýz vysílání reklamního času u jednotlivých
provozovatelů a náklady na jejich zpracování. Dále se jedná například o provoz a správu budovy.
Dodavatelským způsobem je také řešeno účetnictví Rady, pravidelné audity a aktualizace
právnických a ekonomických softwarů. V rámci zvyšování úrovně mediální gramotnosti
provozuje Rada web: děti a média. Investiční výdaje byly uskutečněny v souladu s aktuálně
platnou programovou dokumentací schválenou Radě z Ministerstva financí ČR. V roce 2020 byla
provedena digitalizace zasedacích místností a výměna hlasovacího zařízení. Celkové čerpání
rozpočtu za rok 2020 bylo ve výši 67 713 206,- Kč. V roce 2020 byla dokončena jedna externí
kontrola provedena finančním úřadem pro hl. město Prahu, která byla zahájena již v roce 2019.
Jednalo se o kontrolu zahájenou na základě podnětu Ministerstva financí ČR, které po jím
provedené kontrole předalo finančnímu úřadu k prověření 3 kontrolní zjištění. Dle názoru
Ministerstva financí ČR se jednalo ve dvou případech o diskriminační vymezení předmětu veřejné
zakázky a ve třetím případě o nehospodárné vynakládání veřejných prostředků na poskytování
náhrad za telefonní služby. Kontrolní závěr byl Radě předán v květnu roku 2020. Výsledkem je,
že ve dvou případech Rada nepochybila vůbec a ve třetím případě pouze částečně. Za tato dílčí
pochybení byla vyměřena pokuta ve výši 8 254,- Kč. V příjmové oblasti přispívá Rada do státního
rozpočtu částkou 7 356 106,- Kč. Rozpočet příjmu byl v roce 2020 naplněn na 121 %.
Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec předal slovo zpravodaji tohoto sněmovního tisku
posl. Petru Bendlovi.
Posl. Petr Bendl sdělil ve zpravodajské zprávě, že pan předseda Krejčí uvedl, že Rada hospodařila
s rozpočtem 67 000 000,- Kč, a uvedl že by bylo do budoucna efektivní, aby součástí byla účetní
závěrka a výrok auditora, který nyní není součástí materiálu, ačkoli je uvedeno, že je dokument
auditorován. Tím kdokoli si to bude číst uvidí, jak Rada hospodařila. Dále uvedl, že by měly být
ve Zprávě fakticky napsané příjmy Rady. Uvedl například, že by bylo vhodné zdůrazdnit
v kategorii příjmy 6 000 000,- Kč vlastních, 61 000 000,- Kč ze státního rozpočtu, aby to bylo
zcela jasné pro každého, kdo si to bude číst, odkud se tedy vzalo těch 61 000 000, Kč. Dále uvedl,

že to není nic, co by bylo špatně, ale uvítal by, aby to bylo více jasné a přehledné.
Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec k tomuto bodu otevřel rozpravu.
Do rozpravy se přihlásili: Ivan Krejčí, Petr Bendl, Zuzana Melounová, Lubomír Španěl.
Pozn: Rozpravu je možné poslechnout na zvukovém záznamu 27. schůze volebního výboru od
13 min.
Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec ukončil rozpravu a porosil zpravodaje tohoto bodu
posl. Petra Bendla o návrh usnesení.
Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec nechal o tomto bodu hlasovat.
Hlasování č. 2 (9-0-0) – usnesení č. 107 - Ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2020
kapitola 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – schváleno.
Poslanci volebního výboru přijali usnesení č. 107.

USNESENÍ
Volebního výboru
z 27. schůze
ze dne 27. dubna 2021
Ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2020
kapitola 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Volební výbor Poslanecké sněmovny
po úvodním slově předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Bc. Ivana Krejčího, zpravodajské
zprávě poslance Ing. Petra Bendla, a po rozpravě
I.

bere na vědomí
Státní závěrečný účet za rok 2020, kapitola 372 - Rada
pro
rozhlasové a televizní vysílání ve výši příjmů 7 356 106,26,- Kč, ve výši skutečně
vyčerpaných výdajů 67 713 206,21,- Kč, z toho kapitálových 967 449,10,- Kč,

II.

doporučuje
Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby Státní závěrečný účet za rok
2020, kapitola 372 – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, v z a l a n a v ě d o m í,

III.

zmocňuje
zpravodaje výboru, aby toto usnesení předložil rozpočtovému výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu a zúčastnil se jednání zpravodajů ke Státnímu závěrečnému
účtu za rok 2020.

Hlasování se zúčastnili poslanci:
Petr Bendl, Stanislav Berkovec, Petr Dolínek, Radek Holomčík, Aleš Juchelka, Barbora Kořanová,
Tomáš Martínek, Patrik Nacher, Lubomír Španěl.
Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec byl zpravodajem dalšího bodu, a proto předal
řízení schůze místopředsedovi volebního výboru Aleši Juchelkovi.
K bodu 2
Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti
rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání za rok 2020 – ST 1203
Místopředseda volebního výboru Aleš Juchelka požádal, aby bod uvedl předseda RRTV Ivan
Krejčí.
Předseda RRTV Ivan Krejčí uvedl, že rok 2020 byl v souvislosti s pandemií onemocnění covid19 a přijímanými opatřeními s cílem zamezit šíření nákazy zcela výjimečný pro celou
společnost. Významný dopad se pochopitelně projevil i v mediální oblasti. Rada čelila řadě
výzev. Během prvního nouzového stavu vyhlášeného v březnu 2020 bylo jejím primárním
úkolem nastavit takové mechanismy fungování Rady a jejího Úřadu, aby nebyla narušena
kontinuita rozhodovací činnosti, zejména s ohledem na probíhající správní řízení. Bylo
nezbytné urychleně nastavit efektivní standardy práce v rámci home office pro zaměstnance
Úřadu. To se během několika týdnů podařilo, takže Rada při výkonu svých kompetencí
nezaznamenala žádné výpadky. Po vyhlášení nouzového stavu v podzimních měsících pak
Rada i Úřad již plnohodnotně využily jarních zkušeností a činnost Rady nebyla omezena.
Pandemická situace výrazně zasáhla i provozovatele vysílání. Na výjimečnou situaci po celý
rok velmi četně a do značné míry i emotivně reagovali také diváci a posluchači. Rada
dostávala velké množství stížností reflektujících zpravodajství o nemoci covid-19, přijímaných
restriktivních opatřeních, vakcinaci, ekonomických dopadech pandemie apod. Mnozí diváci
a posluchači ostře kritizovali zpravodajství veřejnoprávních i soukromých provozovatelů.
Obsah stížností se ovšem často znatelně odlišoval, mnohdy dokonce vyjadřoval zcela
protichůdné postřehy. Podněty lze, značně zjednodušeně, rozdělit do dvou skupin. Na jedné
straně na ty, které vytýkaly médiím šíření paniky, zveličování rizik onemocnění, přehánění při
informování o obsazenosti nemocnic a poskytování nepřiměřeného prostoru alarmistům, a na
straně druhé na ty, které hovořily o snaze médií situaci zlehčovat, o podceňování rizik,
o přílišném mediálním prostoru popíračům onemocnění, kritikům očkování, podnikatelům
upozorňujícím na nedozírné ekonomické dopady přijímaných opatření. Bylo tak možné více
než za standardních podmínek pozorovat, nakolik subjektivně je zpravodajství veřejností
vnímáno. V červnu 2020 se Rada seznámila s výstupy interně zpracované kvantitativní analýzy
kontinuálního vysílání programu ČT24 provozovatele Česká televize ve dnech 24. až 30. dubna
2020, v časovém úseku 9:00–23:00 hodin. Cílem monitoringu bylo zjistit, kolik prostoru dostali
jednotliví mluvčí ve vysílání zpravodajského programu veřejnoprávní televize, jaká byla jejich
funkce a stranická příslušnost a na jaké téma ve vysílání hovořili. Analýza rovněž poskytla
vhled do způsobu tematizace vládní agendy, tedy odpovídala na otázku, v jaké míře a v jakých
konotacích mluvčí na ČT24 o vládní agendě rozmlouvali. Analýza zjistila, že rozdělení prostoru
ve vysílání mezi politická uskupení bylo standardní s přihlédnutím k jejich reálnému postavení

v politickém a společenském životě. Na obrazovce se nejdéle a nejčastěji objevovaly vládní
strany, což přirozeně souvisí s rozhodovací pravomocí a odpovědností vlády. Veřejnoprávní
médium logicky dávalo velký prostor hostům, kteří rozhodovali o dalších opatřeních proti šíření
nového typu koronaviru a občanům poskytovali potřebné informace, tedy mj. ministrům vlády
České republiky. Rovněž opoziční hlasy byly ve vysílání reprezentovány výrazně. Nebylo
odhaleno, že by některá opoziční strana, zastoupená v Poslanecké sněmovně, byla ve
sledovaném období opomíjena. Podrobnosti o analýze jsou zařazeny v kapitole B výroční
zprávy. Dalším analytickým materiálem, který reflektoval pandemii onemocnění covid-19, byla
analýza pořadu Zprávičky vysílaného na programu ČT:D v období od 10. března do 18. května
2020. K monitoringu pořadu dětského zpravodajství Rada přistoupila, jelikož se opatření
související s jarním nouzovým stavem významně dotkla rovněž života dětí, pro něž tato
zkušenost mohla být zneklidňující a matoucí. Proto Rada chtěla zjistit, jakým způsobem
a v jakém rozsahu ČT v období nouzového stavu informovala nejmenší diváky. Rada na
základě analýzy konstatovala, že Zprávičky v době pandemie splnily své poslání, poskytovaly
cílové skupině relevantní informace vhodnou, srozumitelnou a přiměřenou formou.
Podrobnosti o analýze jsou zařazeny v kapitole B výroční zprávy. Rada se v loňském roce
věnovala rovněž naplňování svých priorit, které byly formulovány na sklonku roku 2019, tudíž
ještě před mimořádnými událostmi spojenými s šířením onemocnění covid-19. Z hlediska
monitoringu vysílaného obsahu si Rada pro rok 2020 stanovila dvě priority: 1. dodržování zásad
objektivity a vyváženosti ve zpravodajských a publicistických pořadech a 2. rizikovou mediální
prezentaci návykových látek a aktivit podporujících vznik závislostí. V rámci první zmíněné
priority
byl
zpracován
monitoring
a analytické
vyhodnocení
vybraných
politickopublicistických a diskusních pořadů odvysílaných v období od 1. května do 31. října
2020 na programech České televize (ČT1 a ČT24), programu NOVA, Prima, CNN Prima News
a Televize Barrandov. Šestiměsíční monitoring zahrnoval také období před volbami do
krajských zastupitelstev a třetiny Senátu Parlamentu ČR, konanými 2. a 3. října a 9. a 10. října
2020, které je vždy z hlediska možného porušení zásad objektivního a vyváženého
informování značně citlivé, protože média mohou významným způsobem zasáhnout do volební
soutěže a procesu voličského rozhodování. Dalším analytickým materiálem zpracovaným
v souvislosti s uvedenou prioritou Rady byla analýza předvolebních debat České televize před
volbami do krajských zastupitelstev a Senátu. Výstupy a zjištění obou analýz jsou popsány
v kapitole B výroční zprávy. V souvislosti s plněním priority Rady nazvané Riziková mediální
prezentace návykových látek a aktivit podporujících vznik závislostí byly zpracovány tři
rozsáhlé analytické materiály. První zahrnoval monitoring 21 celoplošných televizních
programů a vyhodnocoval výskyt audiovizuálních prvků zobrazujících či potenciálně
podporujících závislostní chování ve vysílání. Další materiál zkoumal zastoupení reklamy
propagující alkoholické nápoje a hazardní hry ve vysílání hlavních televizních programů
v prvním pololetí roku 2020. Třetí analytický materiál popisoval a z hlediska zákona
vyhodnocoval různé variace pořadů informujících o vylosovaných výherních číslech loterií
v období června 2020 na programech České televize. Všem uvedeným analytickým materiálům
je zevrubná pozornost věnována v kapitole B výroční zprávy. Také v této zprávě musí Rada
upozornit na oblast licencí k rozhlasovému vysílání prostřednictvím vysílačů spojenou
s otázkou digitalizace a taktéž s budoucností analogového vysílání. Současná právní úprava
zákona o vysílání předpokládá rozhodnutí o přechodu na digitální vysílání spojené s ukončením
analogového vysílání k datu 10. 10. 2025. To se již několik let ukazuje jako neuspokojivé.
V rámci různých jednání bylo potvrzeno, že vypnutí analogového vysílání k zákonem
stanovenému datu není nezbytné – digitální vysílání se dnes jeví jako jedna z alternativních cest
dopravy signálu k posluchači, nikoli jako 10 náhrada nynějšího analogového vysílání. Zároveň
lze pochybovat o reálnosti spuštění digitálního vysílání od 11. 10. 2025 ve větším rozsahu,
odpovídajícímu dnešní rozhlasové nabídce (nedošlo ještě ani k soutěžím o rozdělení

multiplexů, natož k jejich výstavbě). Ovšem všechny analogové licence k provozování
rozhlasového vysílání jsou ve své platnosti omezené rozhodným datem, což znamená, že po
jeho uplynutí bude možno přijímat pouze vysílání provozovatele ze zákona, jinak nastane
„analogové ticho“. Této situaci lze předejít změnou zákona, která by však musela proběhnout
v co nejkratší době. Jen tak bude možné zvládnout provést všechna potřebná licenční řízení
(více než 210 licencí) a ukončit případná soudní řízení s udělováním licencí často spojená. Na
tuto skutečnost Rada důrazně upozorňuje různými způsoby již nejméně pět let. Rok 2020 byl
do značné míry přelomový nárůstem objemu práce a aktivit souvisejících s mezinárodní
spoluprací mezi mediálními regulátory. Rada se věnovala praktickým otázkám aplikace
Směrnice a účastnila se intenzivního vyjednávání o nové podobě výkladových pokynů
Evropské komise. Nejintenzivněji se pak na nová celoevropská pravidla Rada připravovala
v rámci Evropské skupiny regulátorů (ERGA), a to hlavně ve speciální pracovní skupině pro
praktickou aplikaci nových pravidel. Výsledkem bylo zejména dokončení prací na Memorandu
o přeshraniční spolupráci, které nabízí vodítko pro řešení přeshraničních záležitostí v novém
regulačním rámci. Rada byla jedním ze zpracovatelů tohoto memoranda. Čilá mezinárodní
komunikace a koordinace postupů, související s uplatňováním novelizované Směrnice AVMS,
se tak v loňském roce stala každodenní rutinou, která významně vytěžovala pracovní kapacity
Úřadu. Lze očekávat, že tento trend bude jen posilovat. V daném kontextu je nezbytné
připomenout, že v důsledku mimořádných událostí dosud nebyl v České republice ukončen
proces transpozice nové Směrnice AVMS, přestože se tak mělo stát už v září 2020. Tento fakt
významně znesnadňuje Radě, ale rovněž provozovatelům vysílání a dalším poskytovatelům
audiovizuálních mediálních služeb situaci, jelikož panuje značná nejistota a neurčitost
v souvislosti s dalším vývojem. Nezbývá než věřit, že v roce 2021 bude Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu ČR očekávaná novela zákona o vysílání přijata.
Místopředseda volebního výboru Aleš Juchelka předal slovo zpravodaji tohoto bodu posl.
Stanislavu Berkovcovi.
Posl. Stanislav Berkovec poděkoval za shovívavost a za zvládnutí situace během pandemie
COVID-19, která se dotkla i zaměstnanců Úřadu, soukromých provozovatelů, veřejnoprávních
médií a rozhlasu. Dále poděkoval za sledování celosvětového trendu v odhalování dezinformací a
hoaxů a spolupracuje takto s mezinárodními regulátory. Také uvedl, že by rád ocenil analytické
materiály, zejména pak monitoring poskytnutého prostoru jednotlivým mluvčím v závisloti na
jejich společenském a politickém zařazení, monitoring dětské stanice Déčko na ČT. Rada si dala
dvě priority a jejich naplňování, jednak je to dodržování zásad objektivity a vyváženosti ve
zpravodajských a publicistických pořadech. Posl. Stanislav Berkovec uvedl, že ho potěšila
zejména ta druhá priorita a její naplňování, a to riziková mediální prezentace návykových látek a
aktivit podporujících vznik závislostí, protože právě v době pandemie jistě rostly i problémy v této
oblasti. V souvislosti s touto prioritou byly zpracovány 3 rozsáhlé analytické materiály, které se
týkaly zastoupení reklamy na alkohol, hazardní hry a na výskyt audiovizuálních prvků, které
vlastně podporují zprávy o výherních číslech nejrůznějších loterií. Dále uvedl, že Rada se věnovala
transformační licenci a upozorňuje, že situace v legistalivě je neuspokojivá a nejsme technicky
připraveni na spuštění digitálního vysílání od 11. října 2025 a mohl by nastat mediální kolaps a
ukončení licencí.
Místopředseda volebního výboru Aleš Juchelka otevřel rozpravu k tomuto bodu.
Do rozpravy se přihlásili: Petr Bendl, Aleš Juchelka, Barbora Kořanová, Petr Dolínek.
Pozn: Rozpravu je možné poslechnout na zvukovém záznamu 27. schůze volebního výboru od

38 min.
Místopředseda volebního výboru Aleš Juchelka ukončil rozpravu k tomuto bodu a poprosil
zpravodaje posl. Stanislava Berkovce o načtení usnesení č. 108.
Místopředseda volebního výboru Aleš Juchelka nechal hlasovat o usnesení č. 108.
Hlasování č. 3 (11-0-1) – usnesení č. 108 - Ke Zprávě o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2020 /ST 1203/ – schváleno.
Poslanci volebního výboru přijali usnesení č. 108.

USNESENÍ
Volebního výboru
z 27. schůze
ze dne 27. dubna 2021
Ke Zprávě o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti
rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání za rok 2020 /ST 1203/
________________________________________________________________________________
Volební výbor Poslanecké sněmovny
po vyslechnutí úvodního slova předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Bc. Ivana Krejčího,
zpravodajské zprávě poslance Mgr. Stanislava Berkovce a po rozpravě
I.

doporučuje

Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení:

„Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti
poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2020
dle sněmovního tisku 1203“,
II.

pověřuje
předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu,

III.

zmocňuje
zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu
o projednání sněmovního tisku 1203 volebním výborem.

Hlasování se zúčastnili poslanci:
Petr Bendl, Stanislav Berkovec, Petr Dolínek, Petr Gazdík, Radek Holomčík, Aleš Juchelka,
Barbora Kořanová, Tomáš Martínek, Marcela Melková, Patrik Nacher, Milostav Rozner (zdržel
se), Lubomír Španěl.
Místopředseda volebního výboru Aleš Juchelka vyhlásil 5 minutovou pauzu a předal slovo
předsedovi volebního výboru Stanislavu Berkovcovi.

K bodu 3
Legitimita volby výběru kandidátů do Rady ČT volebním výborem
Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec poprosil zpravodaje tohoto bodu posl. Tomáše
Martínka o uvedení tohoto bodu.
Posl. Tomáš Martínek uvedl, že je rád, že respektujeme a reflektujeme názory Senátu. V mnoho
evropských zemích, kde mají 2 komory Parlamentu, tak standardně ve většině případů rozhodují
o složení mediálních Rad obě komory. Dále sdělil, že by byl rád, kdyby dostal slovo senátor David
Smoljak a advokát Jiří Kučera.
Senátor David Smoljak uvedl, že po dovolbě kandidátů do RČT, která vzbudila ve veřejnosti
velkou polemiku o způsobilosti kandidátů a navrhujících organizací požádal advokátní kancelář
Kučera & Associates o zpracování analýzy způsobilosti navrhujících organizací, jejichž kandidáti
postoupili do 2. kola a tu také zaslal členům volebního výboru. Dále poprosil, aby k tomuto bodu
mohl vystoupit advokát Jiří Kučera a seznámit členy volebního výboru se závěry analýzy.
Advokrát Jiří Kučera uvedl, že jednací řád Poslanecké sněmovny ukládá volebnímu výboru
povinnost vybrat z oprávněně nominovaných kandidátů takové, které představí Poslanecké
sněmovně k volbě , když se naplní ta norma tj. trojnásobek kandidátů. Dále sdělil, že zákon o ČT
je stručný, říká jen, že nominujicí organizace musí zastupovat určité zájmy. Uvedl, že
přezkoumávali, zda organizace splňují nějaká kritéria a ty zájmy opravdu reprezentují: jakou mají
deklarovanou a skutečnou činnost, jak dlouho fungují a jakou mají členskou základnu, jak jsou
aktivní na sociálních sítích. Například Liga Libe má snahu o uzákonění, aby bylo možné nosit
zbraň, což je sice politický zájem, ale nespadá to do vymezených zájmů jak jej uvádí zákon o ČT.
Následně citoval ze zákona o ČT §4 odst. 2: Návrhy kandidátů na členy Rady předkládají
Poslanecké sněmovně organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové,
zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Návrhy lze
předložit ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výzvy předsedy Poslanecké sněmovny k předložení
návrhů způsobem stanoveným usnesením Poslanecké sněmovny. Dále uvedl, že jde o veřejnou
funkci a kandidáti mají právo na fér podmínky své kandidatury.
Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec otevřel rozpravu k tomuto bodu.
Do rozpravy se se přihlásili: Patrik Nacher, Stanislav Berkovec, Petr Dolínek, Barbora Kořanová,
Aleš Juchelka, David Smoljak, Jiří Kučera, Marcela Melková, Marek Hilšer, Tomáš Martínek.
Posl. Tomáš Martínek přečetl během rozpravy návrh usnesení.
Volební výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
I.

berenavědomí

informace předložené zástupci Senátu,

II.

shledává

informace předložené zástupci Senátu za závažné,

III.

revokuje
dne 18. března 2021

105.

usnesení

Volebního

výboru

z

26.

schůze

IV.

ko n st a t u j e
že novou volbu 12 kandidátů k následné volbě 4 členů
Rady České televize Poslaneckou sněmovnou provede v nejbližším možném termínu.

Posl. Tomáš Martínek uvedl, že pokud by se neschválil bod III. nehlasovalo by se o bodu IV. a
následně by se hlasovalo o alternativním bodu III. viz níže.
alternativní III. s ohledem na politickou odpovědnost doporučuje Poslanecké sněmovně volbu
veřejnou.
Pozn: Rozpravu je možné poslechnout na zvukovém záznamu 27. schůze volebního výboru od
1h 5 min.
Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec ukončil rozpravu k tomuto bodu a poprosil posl.
Tomáše Martínka o návrh procedury. Posl. Tomáš Martínek uvedl, aby se hlasovalo po bodech.
Hlasování č. 4 (7-0-3) – bod I. - bere na vědomí informace předložené zástupci Senátu –
schváleno.
Stanislav Berkovec, Petr Dolínek, Petr Gazdík, Radek Holomčík, Aleš Juchelka, Barbora
Kořanová (zdržela se), Tomáš Martínek, Marcela Melková (zdržela se), Patrik Nacher, Miloslav
Rozner (zdržel se).
Hlasování č. 5 (4-1-5) – bod II. - shledává informace předložené zástupci Senátu za závažené –
zamítnuto.
Stanislav Berkovec(zdržel se), Petr Dolínek, Petr Gazdík, Radek Holomčík, Aleš Juchelka (zdržel
se), Barbora Kořanová (zdržela se), Tomáš Martínek, Marcela Melková (zdržela se), Patrik Nacher
(zdržel se), Miloslav Rozner (proti).
Hlasování č. 6 (4-6-0) – III. - revokuje 105. usnesení Volebního výboru z 26. schůze dne 18. března
2021 – zamítnuto
Stanislav Berkovec (proti), Petr Dolínek, Petr Gazdík, Radek Holomčík, Aleš Juchelka (proti),
Barbora Kořanová (proti), Tomáš Martínek, Marcela Melková (proti), Patrik Nacher (proti),
Miloslav Rozner (proti).
Hlasování č. 7 (4-3-3) – alternativní bod III. - s ohledem na politickou odpovědnost doporučuje
Poslanecké sněmovně volbu veřejnou – zamítnuto.
Stanislav Berkovec (zdržel se), Petr Dolínek, Petr Gazdík, Radek Holomčík, Aleš Juchelka (zdržel
se), Barbora Kořanová (proti), Tomáš Martínek, Marcela Melková (proti), Patrik Nacher (zdržel
se), Miloslav Rozner (proti).
Poslanci volebního výboru přijali usnesení č. 109.

USNESENÍ
Volebního výboru
z 27. schůze
ze dne 27. dubna 2021

K legitimitě volby výběru kandidátů do Rady ČT volebním výborem
_______________________________________________________________________________________
Volební výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově místopředsedy volebního výboru Ing.
Tomáše Martínka, a po rozpravě,
I.

berenavědomí

informace předložené zástupci Senátu.

K bodu 4
Různé
Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec se na úvod tohoto bodu zeptal, zda má někdo
z přítomných členů výboru něco do bodu různé.
Pozn: Rozpravu je možné poslechnout na zvukovém záznamu 27. schůze volebního výboru od
2h 10,5 min.
K bodu 5
Sdělení předsedy a členů volebního výboru
Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec se na úvod tohoto bodu zeptal, zda má někdo
z přítomných členů výboru něco do bodu sdělení členů volebního výboru.
Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec sdělil, že ze švédské strany a naší ambasády
byla pro jaro a pravděpodobně tak pro celý zbytek tohoto volebního období v souvislosti
s pandemií „COVID 19“ zrušena schválená cesta Volebního výboru do Švédska s tím, že by se
mohla případně uskutečnit v příštím volebním období, jelikož její podstatná část programu je
již rozpracována a kontakty navázány.
Zároveň sdělil, že je stále v jednání návštěva Národní knihovny a prohlídka prostor, kde dochází
k digitalizaci archívu ČTK. Pokud to situace dovolí, tak pro zájemce ze strany výboru bychom
tuto návštěvu rádi ještě připravili. Do té doby alespoň zašleme členům volebního výboru pro
informaci krátké video, jak digitalizace v Národní knihovně probíhá. Podle informací předsedy

volebního výboru byly potřebné finance pro Národní knihovnu na potřeby digitalizace archívu
ČTK uvolněny v minulém a snad i v tomto roce.
K bodu 6
Návrh termínu a programu příští schůze
Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec sdělil, že pozvánka na následující 28. schůzi
volebního výboru bude členům volebního výboru doručena včas obvyklým způsobem. Určitě se
další schůze uskuteční ve výborovém týdnu od 22. 6. 2021 po veřejném slyšení na 1 kandidáta do
Rady Českého rozhlasu a 1 či více kandidátů do Rady České televize. V červenci na řádné schůzi
Poslanecké sněmovny by pak proběhla volba do obou Rad plénem Poslanecké sněmovny.
Pozvánky na obě akce budou členům volebního výboru včas poslány.
Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec poděkoval všem za účast a ukončil 27. schůzi
volebního výboru v 15:35 hodin.

Radek H o l o m č í k, v. r.
ověřovatel volebního výboru
Zapsala: Michaela Stránská

Stanislav B e r k o v e c, v. r.
předseda volebního výboru

