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Senátní návrh

na vydání

zákona,
kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů,
zákon
č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o České televizi
Čl. I
Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č.
253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona
č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 304/2007 Sb., se mění takto:
1. § 4 včetně poznámek pod čarou č. 2, 2a a 2b zní:
„§ 4
(1)
(1) Orgánem České televize, jehož prostřednictvím se uplatňuje právo
veřejnosti na kontrolu činnosti České televize, je Rada České televize (dále jen „Rada“).
Rada má 15 členů, kteří jsou voleni na funkční období 6 let, z nichž 9 členů Rady volí a
odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká
sněmovna“) a 6 členů Rady volí a odvolává Senát Parlamentu České republiky (dále jen
„Senát“). Každé 2 roky jsou voleni 3 členové Rady Poslaneckou sněmovnou a 2 členové
Senátem.
(2)
(2) Zanikne-li členu Rady členství v Radě, nového člena Rady volí komora,
která zvolila člena Rady, jehož členství zaniklo. Zanikne-li členu Rady členství v Radě
v průběhu funkčního období, nový člen Rady může být na uvolněné místo zvolen pouze na
dobu zbývající do konce funkčního období člena Rady, jehož členství zaniklo; je-li tato
doba kratší než 1 rok, omezení možnosti opětovného zvolení podle odstavce 3 neplatí.
V případě zániku členství všech členů Rady z důvodu odvolání podle § 6 odst. 3 a
následném zvolení všech členů Rady Rada na své první schůzi losem určí 5 členů Rady
s funkčním obdobím 2 roky, 5 členů Rady s funkčním obdobím 4 roky a 5 členů Rady
s funkčním obdobím 6 let při zachování poměru 3 členů Rady volených Poslaneckou
sněmovnou a 2 členů Rady volených Senátem pro každé funkční období.
(3)
(3) Do funkce člena Rady nemůže být zvolena osoba, která již po 2 funkční
období vykonávala funkci člena Rady.
(4)
(4) Za účelem podávání návrhů kandidátů na člena Rady stanoví Poslanecká
sněmovna a Senát svým usnesením před každou volbou člena Rady právnické osoby
v počtu odpovídajícím trojnásobku počtu členů Rady, které mají zvolit; Poslanecká
sněmovna z právnických osob představujících významné kulturní, regionální,
zaměstnavatelské, vědecké, sociální, profesní a ekologické zájmy a Senát z právnických
osob představujících významné kulturní, odborové, národnostní, vzdělávací a náboženské
zájmy. Určené právnické osoby předseda Poslanecké sněmovny nebo předseda Senátu
vyzve, aby předložily návrh svého kandidáta ve lhůtě a způsobem stanoveným usnesením
Poslanecké sněmovny nebo usnesením Senátu.
(5)
(5) Právnická osoba, která byla podle odstavce 4 vyzvána k předložení návrhu
kandidáta (dále jen „vyzvaná osoba“), není při jeho výběru omezena okruhem osob
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spjatých s předmětem své činnosti. Návrh téhož kandidáta může vyzvaná osoba předložit
pouze jedné z komor.
(6)
(6) Písemně odůvodněný návrh musí obsahovat prohlášení vyzvané osoby, že
návrh téhož kandidáta souběžně nepředkládá jiné komoře, a musí k němu být přiloženo
vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že se svou kandidaturou souhlasí, že
nevykonává činnosti uvedené v § 5, popřípadě že tyto činnosti ukončí bez zbytečného
odkladu poté, co v případě zvolení začne vykonávat funkci člena Rady, nejpozději však do
30 dnů ode dne zahájení výkonu funkce, a že nedal souhlas k tomu, aby byl jako kandidát
souběžně navržen jinou vyzvanou osobou. V prohlášení kandidát dále uvede adresu
místa trvalého pobytu, datum narození a připojí k němu výpis z evidence Rejstříku trestů,
který nesmí být starší než 3 měsíce, a osvědčení vydané Ministerstvem vnitra a čestné
prohlášení podle zvláštního zákona upravujícího některé další předpoklady pro výkon
funkcí ve státních orgánech1d).
(7)
(7) Pokud vyzvané osoby ve stanovené lhůtě navrhnou méně kandidátů, než je
počet členů Rady, které má komora zvolit, proběhne volba pouze z navržených kandidátů.
Komora, která potřebný počet členů Rady z navržených kandidátů nezvolí, bude postup
podle odstavce 4 opakovat, dokud nezvolí všechny členy Rady, k jejichž volbě je příslušná.
(8)

(8) Členem Rady může být zvolen občan České republiky2), který

a) je plně způsobilý k právním úkonům2a),
b) má trvalý pobyt na území České republiky a
c) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro
trestný čin spáchaný úmyslně, pokud jeho odsouzení pro tento trestný čin nebylo
zahlazeno nebo se na něho podle zákona nehledí jako by nebyl odsouzen, a ten, kdo
nesplňuje předpoklady pro výkon funkce stanovené zvláštním právním předpisem1d).
(9)
(9) Rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a nejvýše 4
místopředsedy.
(10)

(10) Členové Rady jsou ze své činnosti odpovědni komoře, která je zvolila.

(11)

(11) Členství v Radě je veřejnou funkcí2b).

_____________
2)
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
2a
) § 8 a násl. občanského zákoníku.
2b)
§ 201 zákoníku práce.“.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 2a se označuje jako poznámka pod čarou č. 2c, a to včetně
odkazu na poznámku pod čarou.
2. V § 6 odstavec 1 zní:
(12)

„(1) Členství v Radě zaniká

a) uplynutím funkčního období, na které byl člen Rady zvolen,
b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se
funkce člena Rady předsedovi komory, která člena Rady zvolila,
c) odvoláním z funkce,
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d) dnem, kdy člen Rady přestal splňovat předpoklady pro zvolení do funkce člena
Rady stanovené v § 4 odst. 8,
e) úmrtím.“.
3. V § 6 odst. 2 se slova „Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá“ nahrazují slovy
„Komora odvolá z funkce člena Rady, kterého zvolila,“.
4. V § 6 odstavec 3 zní:
(13) „(3) Poslanecká sněmovna může odvolat všechny členy Rady, které zvolila, a
Senát může odvolat všechny členy Rady, které zvolil, pokud Poslanecká sněmovna i Senát
neschválí stejnou Výroční zprávu o činnosti České televize, nebo pokud Poslanecká
sněmovna i Senát neschválí stejnou Výroční zprávu o hospodaření České televize.“.
5. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:
(14) „(4) Skutečnost, že Poslanecká sněmovna nebo Senát neschválily některou
z výročních zpráv, zveřejní předseda Poslanecké sněmovny nebo Senátu do 3 pracovních
dnů ode dne ukončení projednávání způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
6. V § 8 odst. 2 ve větě prvé a ve větě poslední se za slova „Poslanecké sněmovně“ vkládají
slova „a Senátu“.
7. V § 8a odst. 3, v § 9 odst. 4 a v § 9 odst. 11 se slova „§ 4 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 4
odst. 8“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Členům Rady České televize zvoleným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
zaniká členství v Radě České televize dnem, kdy tento zákon nabývá účinnosti.
Poslanecká sněmovna a Senát zvolí nové členy Rady České televize do 60 dnů po
uplynutí lhůty pro předkládání návrhů. Ze zvolených členů Rada České televize na svém
prvním zasedání losem určí, kteří z nich mají funkční období 2, 4 a 6 let.
2. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do zvolení alespoň 10 členů Rady České
televize je Poslanecká sněmovna oprávněna odvolat generálního ředitele České televize.
3. V době od odvolání generálního ředitele České televize podle bodu 2 do jmenování
nového generálního ředitele České televize Radou České televize vykonává působnost
generálního ředitele České televize prozatímní ředitel České televize zvolený Poslaneckou
sněmovnou.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Českém rozhlasu
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Čl. III
Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č.
253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 135/1997 Sb., zákona č. 192/2002 Sb. a
zákona č. 127/2005 Sb., se mění takto:
1. § 4 včetně poznámek pod čarou č. 2, 2a a 2b zní:
„§ 4
(15) (1) Orgánem Českého rozhlasu, jehož prostřednictvím se uplatňuje právo
veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu, je Rada Českého rozhlasu (dále jen
„Rada“). Rada má 15 členů, kteří jsou voleni na funkční období 6 let, z nichž 9 členů Rady
volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká
sněmovna“) a 6 členů Rady volí a odvolává Senát Parlamentu České republiky (dále jen
„Senát“). Každé 2 roky jsou voleni 3 členové Rady Poslaneckou sněmovnou a 2 členové
Senátem.
(16) (2) Zanikne-li členu Rady členství v Radě, nového člena Rady volí komora,
která zvolila člena Rady, jehož členství zaniklo. Zanikne-li členu Rady členství v Radě
v průběhu funkčního období, nový člen Rady může být na uvolněné místo zvolen pouze na
dobu zbývající do konce funkčního období člena Rady, jehož členství zaniklo; je-li tato
doba kratší než 1 rok, omezení možnosti opětovného zvolení podle odstavce 3 neplatí.
V případě zániku členství všech členů Rady z důvodu odvolání podle § 6 odst. 3 a
následném zvolení všech členů Rady Rada na své první schůzi losem určí 5 členů Rady
s funkčním obdobím 2 roky, 5 členů Rady s funkčním obdobím 4 roky a 5 členů Rady
s funkčním obdobím 6 let při zachování poměru 3 členů Rady volených Poslaneckou
sněmovnou a 2 členů Rady volených Senátem pro každé funkční období.
(17) (3) Do funkce člena Rady nemůže být zvolena osoba, která již po 2 funkční
období vykonávala funkci člena Rady.
(18) (4) Za účelem podávání návrhů kandidátů na člena Rady stanoví Poslanecká
sněmovna a Senát svým usnesením před každou volbou člena Rady právnické osoby
v počtu odpovídajícím trojnásobku počtu členů Rady, které mají zvolit; Poslanecká
sněmovna z právnických osob představujících významné kulturní, regionální,
zaměstnavatelské, vědecké, sociální, profesní a ekologické zájmy a Senát z právnických
osob představujících významné kulturní, odborové, národnostní, vzdělávací a náboženské
zájmy. Určené právnické osoby předseda Poslanecké sněmovny nebo předseda Senátu
vyzve, aby předložily návrh svého kandidáta ve lhůtě a způsobem stanoveným usnesením
Poslanecké sněmovny nebo usnesením Senátu.
(19) (5) Právnická osoba, která byla podle odstavce 4 vyzvána k předložení návrhu
kandidáta (dále jen „vyzvaná osoba“), není při jeho výběru omezena okruhem osob
spjatých s předmětem své činnosti. Návrh téhož kandidáta může vyzvaná osoba předložit
pouze jedné z komor.
(20) (6) Písemně odůvodněný návrh musí obsahovat prohlášení vyzvané osoby, že
návrh téhož kandidáta souběžně nepředkládá jiné komoře a musí k němu být přiloženo
vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že se svou kandidaturou souhlasí, že
nevykonává činnosti uvedené v § 5, popřípadě že tyto činnosti ukončí bez zbytečného
odkladu poté, co v případě zvolení začne vykonávat funkci člena Rady, nejpozději však do
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30 dnů ode dne zahájení výkonu funkce, a že nedal souhlas k tomu, aby byl jako kandidát
souběžně navržen jinou vyzvanou osobou. V prohlášení kandidát dále uvede adresu
místa trvalého pobytu, datum narození a připojí k němu výpis z evidence Rejstříku trestů,
který nesmí být starší než 3 měsíce, a osvědčení vydané Ministerstvem vnitra a čestné
prohlášení podle zvláštního zákona upravujícího některé další předpoklady pro výkon
funkcí ve státních orgánech1d).
(21) (7) Pokud vyzvané osoby ve stanovené lhůtě navrhnou méně kandidátů, než je
počet členů Rady, které má komora zvolit, proběhne volba pouze z navržených kandidátů.
Komora, která potřebný počet členů Rady z navržených kandidátů nezvolí, bude postup
podle odstavce 4 opakovat, dokud nezvolí všechny členy Rady, k jejichž volbě je příslušná.
(22)

(8) Členem Rady může být zvolen občan České republiky2), který

a) je plně způsobilý k právním úkonům2a),
b) má trvalý pobyt na území České republiky a
c) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro
trestný čin spáchaný úmyslně, pokud jeho odsouzení pro tento trestný čin nebylo
zahlazeno nebo se na něho podle zákona nehledí jako by nebyl odsouzen, a ten, kdo
nesplňuje předpoklady pro výkon funkce stanovené zvláštním právním předpisem1d).
(23) (9) Rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a nejvýše 4
místopředsedy.
(24)

(10) Členové Rady jsou ze své činnosti odpovědni komoře, která je zvolila.

(25)

(11) Členství v Radě je veřejnou funkcí2b).

(26)
_____________
2)
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
2a)
§ 8 a násl. občanského zákoníku.
2b)
§ 201 zákoníku práce.“.
2. V § 6 odstavec 1 zní:
(27)

„(1) Členství v Radě zaniká

a) uplynutím funkčního období, na které byl člen Rady zvolen,
b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se
funkce člena Rady předsedovi komory, která člena Rady zvolila,
c) odvoláním z funkce,
d) dnem, kdy člen Rady přestal splňovat předpoklady pro zvolení do funkce člena
Rady stanovené v § 4 odst. 8,
e) úmrtím.“.
3. V § 6 odst. 2 se slova „Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá“ nahrazují slovy
„Komora odvolá z funkce člena Rady, kterého zvolila“.
4. V § 6 odstavec 3 zní:
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(28) „(3) Poslanecká sněmovna může odvolat všechny členy Rady, které zvolila, a
Senát může odvolat všechny členy Rady, které zvolil, pokud Poslanecká sněmovna i Senát
neschválí stejnou Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu, nebo pokud Poslanecká
sněmovna i Senát neschválí stejnou Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu.“.
5. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:
(29) „(4) Skutečnost, že Poslanecká sněmovna nebo Senát neschválily některou
z výročních zpráv, zveřejní předseda Poslanecké sněmovny nebo Senátu do 3 pracovních
dnů ode dne ukončení projednávání způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
6. V § 8 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:
(30) „(2) Rada předkládá současně Poslanecké sněmovně a Senátu Výroční zprávu
o činnosti Českého rozhlasu do 31. března bezprostředně následujícího kalendářního roku a
Výroční
zprávu
o hospodaření Českého rozhlasu do 31. srpna bezprostředně následujícího kalendářního
roku. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu musí v samostatné části obsahovat
informaci
o naplňování požadavků práva Evropských společenství4). Obě výroční zprávy předseda
Rady nejpozději do 3 dnů ode dne jejich předložení Poslanecké sněmovně a Senátu
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
_____________
4)
Směrnice Komise 80/723/EHS ze dne 25. června 1980 o zprůhlednění finančních vztahů
mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých
podniků, ve znění směrnice Komise 93/84/EHS a směrnice Komise 2000/52/ES.“.
7. V § 8a odst. 2 se slovo „funkcí.2)“ nahrazuje slovem „funkcí2b).“.
8. V § 8a odst. 3, v § 9 odst. 4 a v § 9 odst. 10 se slova „§ 4 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 4
odst. 8“.

9. Za § 8a se vkládá nový § 8b, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 a 6 zní:

„§ 8b
Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady a s výkonem
funkce člena dozorčí komise
(1) Členu Rady náleží měsíční odměna ve výši, která je od 1. ledna do 31. prosince
příslušného kalendářního roku určena jako součin průměrné hrubé měsíční mzdy
zaměstnanců Českého rozhlasu dosažené za předcházející kalendářní rok (dále jen
"průměrná měsíční mzda") a koeficientu stanoveného v závislosti na odpovědnosti a
náročnosti vykonávané funkce člena Rady (dále jen "koeficient odměn"). Odměna se
zaokrouhluje na 100 Kč nahoru.
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(2) Výši průměrné měsíční mzdy zveřejňuje Český rozhlas vždy do 31. ledna příslušného
kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Koeficient odměn podle odstavce 1 se stanoví
a) členu Rady ve výši 0,80,
b) místopředsedovi Rady ve výši 1,03,
c) předsedovi Rady ve výši 1,27.
(4) Členu Rady a členu dozorčí komise přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících
s výkonem funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům podle zvláštního právního
předpisu5). Cesta z místa pobytu na jednání Rady, jednání Rady a cesta z jednání Rady do
místa pobytu se pro účely poskytování cestovních náhrad považují za pracovní cestu.
(5) Výkon funkce člena Rady a výkon funkce člena dozorčí komise je překážkou v práci
z důvodu obecného zájmu podle zvláštního právního předpisu6). Zaměstnavatel poskytne
členu Rady a členu dozorčí komise pracovní volno bez náhrady mzdy.
(6) Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady a s výkonem funkce
člena dozorčí komise poskytuje členům Rady a členům dozorčí komise Český rozhlas.
Odměny a další náležitosti podle věty první jsou splatné ve dni pravidelného termínu
výplaty mzdy zaměstnanců Českého rozhlasu.
_____________
5)
§ 151 a násl. zákoníku práce.
6)
§ 200 a násl. zákoníku práce.“.
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Členům Rady Českého rozhlasu zvoleným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
zaniká členství v Radě Českého rozhlasu dnem, kdy tento zákon nabývá účinnosti.
Poslanecká sněmovna a Senát zvolí nové členy Rady Českého rozhlasu do 60 dnů po
uplynutí lhůty pro předkládání návrhů. Ze zvolených členů Rada Českého rozhlasu na
svém
prvním
zasedání
losem
určí,
kteří
z nich mají funkční období 2, 4 a 6 let.
2. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do zvolení alespoň 10 členů Rady Českého
rozhlasu je Poslanecká sněmovna oprávněna odvolat generálního ředitele Českého
rozhlasu.
3. V době od odvolání generálního ředitele Českého rozhlasu podle bodu 2 do jmenování
nového generálního ředitele Českého rozhlasu Radou Českého rozhlasu vykonává
působnost generálního ředitele Českého rozhlasu prozatímní ředitel Českého rozhlasu
zvolený Poslaneckou sněmovnou.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o České tiskové kanceláři
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Čl. V
Zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, se mění takto:

1. § 4 včetně poznámek pod čarou č. 3, 3a, 3b a 3c zní:
„§ 4
(31) (1) Orgánem tiskové kanceláře, jehož prostřednictvím se uplatňuje právo
veřejnosti na kontrolu činnosti tiskové kanceláře, je Rada České tiskové kanceláře (dále jen
„Rada“). Rada má 9 členů, kteří jsou voleni na funkční období 6 let, z nichž 6 členů Rady
volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká
sněmovna“) a 3 členy Rady volí a odvolává Senát Parlamentu České republiky (dále jen
„Senát“). Každé 2 roky jsou voleni 2 členové Rady Poslaneckou sněmovnou a 1 člen
Senátem.
(32) (2) Zanikne-li členu Rady členství v Radě, nového člena Rady volí komora,
která zvolila člena Rady, jehož členství zaniklo. Zanikne-li členu Rady členství v Radě
v průběhu funkčního období, nový člen Rady může být na uvolněné místo zvolen pouze na
dobu zbývající do konce funkčního období člena Rady, jehož členství zaniklo; je-li tato
doba kratší než 1 rok, omezení možnosti opětovného zvolení podle odstavce 3 neplatí.
V případě zániku členství všech členů Rady z důvodu odvolání podle § 6 odst. 3 a
následném zvolení všech členů Rady Rada na své první schůzi losem určí 3 členy Rady
s funkčním obdobím 2 roky, 3 členy Rady s funkčním obdobím 4 roky a 3 členy Rady
s funkčním obdobím 6 let při zachování poměru 2 členů Rady volených Poslaneckou
sněmovnou a 1 člena Rady voleného Senátem pro každé funkční období.
(33) (3) Do funkce člena Rady nemůže být zvolena osoba, která již po 2 funkční
období vykonávala funkci člena Rady.
(34) (4) Za účelem podávání návrhů kandidátů na člena Rady stanoví Poslanecká
sněmovna a Senát svým usnesením před každou volbou člena Rady právnické osoby
v počtu odpovídajícím trojnásobku počtu členů Rady, které mají zvolit; Poslanecká
sněmovna z právnických osob představujících významné kulturní, regionální,
zaměstnavatelské, vědecké, sociální, profesní a ekologické zájmy a Senát z právnických
osob představujících významné kulturní, odborové, národnostní, vzdělávací a náboženské
zájmy. Určené právnické osoby předseda Poslanecké sněmovny nebo předseda Senátu
vyzve, aby předložily návrh svého kandidáta ve lhůtě způsobem stanoveným usnesením
Poslanecké sněmovny nebo usnesením Senátu.
(35) (5) Právnická osoba, která byla podle odstavce 4 vyzvána k předložení návrhu
kandidáta (dále jen „vyzvaná osoba“), není při jeho výběru omezena okruhem osob
spjatých s předmětem své činnosti. Návrh téhož kandidáta může vyzvaná osoba předložit
pouze jedné z komor.
(36) (6) Písemně odůvodněný návrh musí obsahovat prohlášení vyzvané osoby, že
návrh téhož kandidáta souběžně nepředkládá jiné komoře a musí k němu být přiloženo
vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že se svou kandidaturou souhlasí, že
nevykonává činnosti uvedené v § 5, popřípadě že tyto činnosti ukončí bez zbytečného
odkladu poté, co v případě zvolení začne vykonávat funkci člena Rady, nejpozději však do
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30 dnů ode dne zahájení výkonu funkce, a že nedal souhlas k tomu, aby byl jako kandidát
souběžně navržen jinou vyzvanou osobou. V prohlášení kandidát dále uvede adresu
místa trvalého pobytu, datum narození a připojí k němu výpis z evidence Rejstříku trestů,
který nesmí být starší než 3 měsíce, a osvědčení vydané Ministerstvem vnitra a čestné
prohlášení podle zvláštního zákona upravujícího některé další předpoklady pro výkon
funkcí ve státních orgánech3).
(37) (7) Pokud vyzvané osoby ve stanovené lhůtě navrhnou méně kandidátů než je
počet členů Rady, které má komora zvolit, proběhne volba pouze z navržených kandidátů.
Komora, která potřebný počet členů Rady z navržených kandidátů nezvolí, bude postup
podle odstavce 4 opakovat, dokud nezvolí všechny členy Rady, k jejichž volbě je příslušná.
(38)

(8) Členem Rady může být zvolen občan České republiky3a), který

a) je plně způsobilý k právním úkonům3b),
b) má trvalý pobyt na území České republiky a
c) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro
trestný čin spáchaný úmyslně, pokud jeho odsouzení pro tento trestný čin nebylo
zahlazeno nebo se na něho podle zákona nehledí jako by nebyl odsouzen, a ten, kdo
nesplňuje předpoklady pro výkon funkce stanovené zvláštním právním předpisem3).
(39) (9) Rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a nejvýše 2
místopředsedy.
(40)

(10) Členové Rady jsou ze své činnosti odpovědni komoře, která je zvolila.

(41)

(11) Členství v Radě je veřejnou funkcí3c).

_____________
3)
Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých
funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České
republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.
3a)
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
3b)
§ 8 a násl. občanského zákoníku.
3c)
§ 201 zákoníku práce.“.
2. V § 5 odstavec 1 zní:
(42) „(1) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance
nebo senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu,
člena bankovní rady České národní banky, s jakoukoli funkcí ve veřejné správě, s funkcí
člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, člena Rady České televize, člena Rady
Českého rozhlasu, s funkcí ředitele České tiskové kanceláře a s funkcí člena dozorčí
komise České televize nebo člena dozorčí komise Českého rozhlasu.“.
3. V § 6 odstavec 1 zní:
(43)

„(1) Členství v Radě zaniká

a) uplynutím funkčního období, na které byl člen Rady zvolen,
b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se
funkce člena Rady předsedovi komory, která člena Rady zvolila,
10

c) odvoláním z funkce,
d) dnem, kdy člen Rady přestal splňovat předpoklady pro zvolení do funkce člena
Rady stanovené v § 4 odst. 8,
e) úmrtím.“.
4. V § 6 odst. 2 se slova „Česká národní rada člena Rady z funkce odvolá:“ nahrazují slovy
„Komora odvolá z funkce člena Rady, kterého zvolila,“.
5. V § 6 odstavec 3 zní:
(44) „(3) Poslanecká sněmovna může odvolat všechny členy Rady, které zvolila, a
Senát může odvolat všechny členy Rady, které zvolil, pokud Poslanecká sněmovna i Senát
neschválí stejnou Výroční zprávu o činnosti České tiskové kanceláře, nebo pokud
Poslanecká sněmovna i Senát neschválí stejnou Výroční zprávu o hospodaření České
tiskové kanceláře.“.
6. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:
(45) „(4) Skutečnost, že Poslanecká sněmovna nebo Senát neschválily některou
z výročních zpráv, zveřejní předseda Poslanecké sněmovny nebo Senátu do 3 pracovních
dnů ode dne ukončení projednávání způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
7. V § 8 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:
(46) „(2) Rada předkládá současně Poslanecké sněmovně a Senátu Výroční zprávu
o činnosti České tiskové kanceláře do 31. března bezprostředně následujícího kalendářního
roku a Výroční zprávu o hospodaření České tiskové kanceláře do 31. srpna bezprostředně
následujícího kalendářního roku. Výroční zpráva o hospodaření České tiskové kanceláře
musí v samostatné části obsahovat informaci o naplňování požadavků práva Evropských
společenství5). Obě výroční zprávy předseda Rady nejpozději do 3 dnů ode dne jejich
předložení Poslanecké sněmovně a Senátu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
_____________
(47) 5) Směrnice Komise 80/723/EHS ze dne 25. června 1980 o zprůhlednění
finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti
uvnitř jednotlivých podniků, ve znění směrnice Komise 93/84/EHS a směrnice Komise
2000/52/ES.“.
8. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 a 7 zní:

„§ 8a
Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady
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(1) Členu Rady náleží měsíční odměna ve výši, která je od 1. ledna do 31. prosince
příslušného kalendářního roku určena jako součin průměrné hrubé měsíční mzdy
zaměstnanců tiskové kanceláře dosažené za předcházející kalendářní rok (dále jen
"průměrná měsíční mzda") a koeficientu stanoveného v závislosti na odpovědnosti a
náročnosti vykonávané funkce člena Rady (dále jen "koeficient odměn"). Odměna se
zaokrouhluje na 100 Kč nahoru.
(2) Výši průměrné měsíční mzdy zveřejňuje tisková kancelář vždy do 31. ledna
příslušného kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Koeficient odměn podle odstavce 1 se stanoví
a) členu Rady ve výši 0,80,
b) místopředsedovi Rady ve výši 1,03,
c) předsedovi Rady ve výši 1,27.
(4) Členu Rady přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem funkce ve
stejném rozsahu jako zaměstnancům podle zvláštního právního předpisu6). Cesta z místa
pobytu na jednání Rady, jednání Rady a cesta z jednání Rady do místa pobytu se pro účely
poskytování cestovních náhrad považují za pracovní cestu.
(5) Výkon funkce člena Rady je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu podle
zvláštního právního předpisu7). Zaměstnavatel poskytne členu Rady pracovní volno bez
náhrady mzdy.
(6) Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady poskytuje členům
Rady tisková kancelář. Odměny a další náležitosti podle věty první jsou splatné ve dni
pravidelného termínu výplaty mzdy zaměstnanců tiskové kanceláře.
_____________
(48) 6) § 151 a násl. zákoníku práce.
(49) 7) § 200 a násl. zákoníku práce.“.
Čl. VI
Přechodná ustanovení
1. Členům Rady České tiskové kanceláře zvoleným přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona zaniká členství v Radě České tiskové kanceláře dnem, kdy tento zákon nabývá
účinnosti. Poslanecká sněmovna a Senát zvolí nové členy Rady České tiskové kanceláře
do 60 dnů po uplynutí lhůty pro předkládání návrhů. Ze zvolených členů Rada České
tiskové kanceláře na svém prvním zasedání losem určí, kteří z nich mají funkční období 2,
4 a 6 let.
2. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do zvolení alespoň 6 členů Rady České tiskové
kanceláře je Poslanecká sněmovna oprávněna odvolat ředitele České tiskové kanceláře.
(50) 3. V době od odvolání ředitele České tiskové kanceláře podle bodu 2 do jmenování
nového ředitele České tiskové kanceláře Radou České tiskové kanceláře vykonává
působnost ředitele České tiskové kanceláře prozatímní ředitel České tiskové kanceláře
zvolený Poslaneckou sněmovnou.
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ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost
Čl. VII
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení.
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Důvodová zpráva
Obecná část
Navrhovaná právní úprava mění zákony v souvislosti se změnou systému voleb členů Rady
České televize, Rady Českého rozhlasu a Rady České tiskové kanceláře. Po implementaci
těchto navrhovaných změn bude složení mediálních rad reprezentativnější a transparentnější.
Ve světě můžeme nalézt mnoho systémů takovýchto voleb. Za typologický lze pokládat
model německý a model rakouský. V případě německého modelu se jedná o široké
kolokvium, které volí užší vedení. Do tohoto širšího orgánu jmenují své zástupce zákonem
stanovené organizace. Pro rakouský model je typické, že rada je poměrně úzkým orgánem.
Členové jsou voleni přímo na návrh politických stran. Současná česká právní úprava se snaží
navenek působit jako nezávislý německý model (kandidáty navrhují jakákoliv občanská
sdružení) a zároveň využívá modelu rakouského ve smyslu přímé nominace politickými
stranami (kandidáti za určitou politickou stranu si své navrhnutí u nějakého občanského
sdružení zařídí). Cílem novely je nezávislost kandidátů na politických stranách zvýšit a přitom
dosáhnout transparentnější volby a reprezentativnějšího složení rad.
Navrhovaná právní úprava je založena na pěti principech:
1. Princip kontinuity
2. Princip duality volebních míst
3. Princip omezeného počtu navrhovatelů
4. Princip přímé odpovědnosti
5. Princip dvakrát a dost
Ad 1
Mandát členů rady na šest let, přičemž se volí jedna třetina členů každé dva roky. Počet členů
Rady České televize zůstává 15, počet členů Rady Českého rozhlasu se ze současných 9
zvyšuje na 15 a počet členů Rady České tiskové kanceláře se ze současných 7 zvyšuje na 9.
Ad 2
Nově se zavádí dvě volební místa: Poslanecká sněmovna a Senát. U 15 členných rad volí
každé 2 roky Poslanecká sněmovna 3 členy a Senát 2. U 9 členné rady volí každé 2 roky
Poslanecká sněmovna 6 členů a Senát 3 členy. Princip značně diverzifikuje riziko voleb podle
politického klíče dle politické situace v konkrétním okamžiku. Složení „volitelů“ je ovlivněno
vícero volbami (nejen volby do PS, ale i častější volby do Senátu). Toto opatření zajišťuje
větší míru stability.
Ad 3
Kandidáty na členy rad budou podle novely navrhovat pouze právnické osoby, které budou
před každou volbou určeny usnesením odpovídající komory, a to v trojnásobném počtu členů
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rady, které má komora zvolit. Poslanecká sněmovna bude vybírat z právnických osob
představujících významné kulturní, regionální, zaměstnavatelské, vědecké, sociální, profesní a
ekologické zájmy a Senát z právnických osob představujících významné kulturní, odborové,
národnostní, vzdělávací a náboženské zájmy. Reprezentace zájmů je v souladu s posláním
média veřejné služby. Cílem je výrazné znemožnění současné praxe, kdy si kandidáti
politických stran najdou jakékoliv občanské sdružení, které je „naoko“ navrhne.
Ad 4
Členové rady jsou ze své činnosti odpovědni orgánu, který je zvolil. Výroční zprávy bude
projednávat jak Poslanecká sněmovna, tak Senát. V případě, že se obě komory shodnou a
každá jednou neschválí stejnou výroční zprávu, mohou být odvoláni všichni členové rady.
Ad 5
Do funkce člena rady nemůže být zvolena osoba, která již po dvě funkční období vykonávala
funkci člena téže rady.
Dopad navrhované úpravy na státní rozpočet a na rozpočty krajů a obcí
Náhrady za funkci člena rady jdou na vrub odpovídající instituci (České televizi, Českému
rozhlasu, České tiskové kanceláři), a tudíž náklady na rozšíření počtu členů Rady Českého
rozhlasu a Rady České tiskové kanceláře budou hrazeny z rozpočtů Českého rozhlasu a České
tiskové kanceláře. Dopad na státní rozpočet a na rozpočty krajů a obcí je tedy nulový.
Soulad navrhované úpravy s právem Evropské unie, s mezinárodními smlouvami, jimiž
je Česká republika vázána a s ústavním pořádkem
Návrh zákona není v rozporu s mezinárodními závazky České republiky a s právem ES/EU
a je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
Zvláštní část
K čl. I bodu 1
Odstavec 1 stanovuje počet členů rady na 15, z nichž 9 volí Poslanecká sněmovna a 6 Senát,
tedy každé dva roky volí Poslanecká sněmovna 3 a Senát 2 členy rady.
Odstavec 2 řeší volbu následnou po zániku členství člena rady. Zanikne-li členu rady členství,
nového člena volí komora, která zvolila člena rady, jehož členství zaniklo. Zanikne-li členu
rady členství v průběhu funkčního období, nový člen Rady je zvolen pouze na dobu zbývající
do konce funkčního období člena rady, jehož členství zaniklo. V případě, že byla odvolána
celá rada, protože obě komory neschválily tutéž výroční zprávu, jsou noví členové rady
zvoleni na celé funkční období (tedy 6, 4 nebo 2 roky).
Odstavec 3 říká, že do funkce člena rady nemůže být zvolena osoba, která již po dvě funkční
období vykonávala funkci člena téže rady. Jedna osoba může být v této radě pouze dvakrát za
život. Výjimkou je, byla-li do rady osoba zvolena za člena, kterému zaniklo členství, na dobu
kratší než jeden rok.
Odstavec 4 popisuje způsob stanovování právnických osob za účelem podávání návrhů
kandidátů na člena rady. Každá komora stanoví právnické osoby v počtu odpovídajícím
trojnásobném počtu členů rady, které má zvolit. Poslanecká sněmovna svým usnesením
stanoví právnické osoby představující významné kulturní, regionální, zaměstnavatelské,
vědecké, sociální, profesní a ekologické zájmy a Senát právnické osoby představující
významné kulturní, odborové, národnostní, vzdělávací a náboženské zájmy. Určené právnické
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osoby budou vyzvány předsedou komory k předložení návrhů svých kandidátů.
Odstavec 5. Vyzvaná osoba není při výběru omezena okruhem osob spjatých s předmětem své
činnosti a návrh téhož kandidáta může předložit pouze jedné z komor.
Odstavec 6 definuje náležitosti návrhu vyzvané osoby včetně náležitostí prohlášení kandidáta.
Odstavec 7 popisuje způsob volby. Pokud vyzvané osoby navrhnou méně kandidátů, než je
počet členů rady, které má komora zvolit, proběhne volba pouze z navržených kandidátů.
Nezvolí-li komora všechny členy rady, které zvolit má, opakuje celou proceduru až do doby,
kdy budou zvoleni všichni členové rady.
Odstavec 8 stanovuje nutné podmínky, které musí splňovat občan ČR, aby mohl být zvolen
členem rady.
Odstavec 9. Rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a nejvýše 4 místopředsedy.
Odstavec 10 zavádí odpovědnost členů rady té komoře, která je zvolila.
Odstavec 11 stanovuje, že členství v radě je veřejnou funkcí.
K čl. I bodu 2
Zpřesňuje situace, za kterých zaniká členství v radě, při respektování principu dvou volebních
míst.
K čl. I bodu 3
Nejenom Poslanecká sněmovna, ale nově i Senát odvolává z funkce člena rady, kterého
zvolil.
K čl. I bodu 4 a 5
Obě komory mohou odvolat všechny členy, které zvolily, pokud obě neschválí tutéž výroční
zprávu. Skutečnost, že nedošlo ke schválení výročních zpráv, předsedové komor zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
K čl. I bodu 6
Rada předkládá obě výroční zprávy nejenom Poslanecké sněmovně, ale i Senátu.
K čl. I bodu 7
Nutná změna, způsobená předchozí úpravou.
K čl. II
V souvislosti se změnami týkajícími způsobu volby členů rady se navrhuje zánik členství
v radě těch členů, kteří byli zvoleni přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy za jiných
podmínek, než jaké stanoví návrh novely. Poslanecká sněmovna a Senát zvolí nové členy rady
do 60 dnů po uplynutí lhůty pro předkládání návrhů již podle novelizovaného zákona. Od
nabytí účinnosti zákona do doby zvolení alespoň dvou třetin rady může Poslanecká sněmovna
odvolat generálního ředitele.
K čl. III bodu 1
Odstavec 1 stanovuje počet členů rady na 15, z nichž 9 volí Poslanecká sněmovna a 6 Senát,
tedy každé dva roky volí Poslanecká sněmovna 3 a Senát 2 členy rady.
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Odstavec 2 řeší volbu následnou po zániku členství člena rady. Zanikne-li členu rady členství,
nového člena volí komora, která zvolila člena rady, jehož členství zaniklo. Zanikne-li členu
rady členství v průběhu funkčního období, nový člen Rady je zvolen pouze na dobu zbývající
do konce funkčního období člena rady, jehož členství zaniklo. V případě, že byla odvolána
celá rada, protože obě komory neschválily tutéž výroční zprávu, jsou noví členové rady
zvoleni na celé funkční období (tedy 6, 4 nebo 2 roky).
Odstavec 3 říká, že do funkce člena rady nemůže být zvolena osoba, která již po dvě funkční
období vykonávala funkci člena téže rady. Jedna osoba může být v této radě pouze dvakrát za
život. Výjimkou je, byla-li do rady osoba zvolena za člena, kterému zaniklo členství, na dobu
kratší než jeden rok.
Odstavec 4 popisuje způsob stanovování právnických osob za účelem podávání návrhů
kandidátů na člena rady. Každá komora stanoví právnické osoby v počtu odpovídajícím
trojnásobném počtu členů rady, které má zvolit. Poslanecká sněmovna svým usnesením
stanoví právnické osoby představující významné kulturní, regionální, zaměstnavatelské,
vědecké, sociální, profesní a ekologické zájmy a Senát právnické osoby představující
významné kulturní, odborové, národnostní, vzdělávací a náboženské zájmy. Určené právnické
osoby budou vyzvány předsedou komory k předložení návrhů svých kandidátů.
Odstavec 5. Vyzvaná osoba není při výběru omezena okruhem osob spjatých s předmětem své
činnosti a návrh téhož kandidáta může předložit pouze jedné z komor.
Odstavec 6 definuje náležitosti návrhu vyzvané osoby včetně náležitostí prohlášení kandidáta.
Odstavec 7 popisuje způsob volby. Pokud vyzvané osoby navrhnou méně kandidátů, než je
počet členů rady, které má komora zvolit, proběhne volba pouze z navržených kandidátů.
Nezvolí-li komora všechny členy rady, které zvolit má, opakuje celou proceduru až do doby,
kdy budou zvoleni všichni členové rady.
Odstavec 8 stanovuje nutné podmínky, které musí splňovat občan ČR, aby mohl být zvolen
členem rady.
Odstavec 9. Rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a nejvýše 4 místopředsedy.
Odstavec 10 zavádí odpovědnost členů rady té komoře, která je zvolila.
Odstavec 11 stanovuje, že členství v radě je veřejnou funkcí.
K čl. III bodu 2
Zpřesňuje situace, za kterých zaniká členství v radě, při respektování principu dvou volebních
míst.
K čl. III bodu 3
Nejenom Poslanecká sněmovna, ale nově i Senát odvolává z funkce člena rady, kterého
zvolil.
K čl. III bodu 4 a 5
Obě komory mohou odvolat všechny členy, které zvolily, pokud obě neschválí tutéž výroční
zprávu. Skutečnost, že nedošlo ke schválení výročních zpráv, předsedové komor zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
K čl. III bodu 6
Rada předkládá obě výroční zprávy nejenom Poslanecké sněmovně, ale i Senátu. Výroční
zpráva o hospodaření Českého rozhlasu musí obsahovat informaci o naplňování požadavků
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práva ES.
K čl. III bodu 7 a 8
Nutná změna, způsobená předchozí úpravou.
K čl. III bodu 9
Aby bylo dosaženo souladu s úpravou odměňování členů Rady České televize, navrhuje se
doplnit do zákona nové ustanovení § 8b, upravující odměny a další náležitosti spojené s
výkonem funkce člena rady a s výkonem funkce člena dozorčí komise. Odměna člena rady by
měla být odvozována od průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců Českého rozhlasu, jejíž
výši bude Český rozhlas povinen zveřejňovat ve stanoveném termínu způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Průměrná hrubá měsíční mzda bude násobena koeficientem odměn
stanoveným zvlášť pro předsedu rady, pro místopředsedu rady a pro člena rady. Právo na
náhradu cestovních výdajů souvisejících s výkonem funkce zůstává členům rady a členům
dozorčí komise zachováno ve stejném rozsahu jako zaměstnancům podle zvláštního právního
předpisu. Pro členy dozorčí komise je i nadále zachovávána úprava, že jejich odměny stanoví
rada.
K čl. IV
V souvislosti se změnami týkajícími způsobu volby členů rady se navrhuje zánik členství
v radě těch členů, kteří byli zvoleni přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy za jiných
podmínek, než jaké stanoví návrh novely. Poslanecká sněmovna a Senát zvolí nové členy rady
do 60 dnů po uplynutí lhůty pro předkládání návrhů již podle novelizovaného zákona. Od
nabytí účinnosti zákona do doby zvolení alespoň dvou třetin rady může Poslanecká sněmovna
odvolat generálního ředitele.
K čl. V bodu 1
Odstavec 1 stanovuje počet členů rady na 9, z nichž 6 volí Poslanecká sněmovna a 3 Senát,
tedy každé dva roky volí Poslanecká sněmovna 2 a Senát 1 člena rady.
Odstavec 2 řeší volbu následnou po zániku členství člena rady. Zanikne-li členu rady členství,
nového člena volí komora, která zvolila člena rady, jehož členství zaniklo. Zanikne-li členu
rady členství v průběhu funkčního období, nový člen rady je zvolen pouze na dobu zbývající
do konce funkčního období člena rady, jehož členství zaniklo. V případě, že byla odvolána
celá rada, protože obě komory neschválily tutéž výroční zprávu, jsou noví členové rady
zvoleni na celé funkční období (tedy 6, 4 nebo 2 roky).
Odstavec 3 říká, že do funkce člena rady nemůže být zvolena osoba, která již po dvě funkční
období vykonávala funkci člena téže rady. Jedna osoba může být v této radě pouze dvakrát za
život. Výjimkou je, byla-li do rady osoba zvolena za člena, kterému zaniklo členství, na dobu
kratší než jeden rok.
Odstavec 4 popisuje způsob stanovování právnických osob za účelem podávání návrhů
kandidátů na člena rady. Každá komora vyzve právnické osoby v počtu odpovídajícím
trojnásobném počtu členů rady, které má zvolit. Poslanecká sněmovna svým usnesením
stanoví právnické osoby představující významné kulturní, regionální, zaměstnavatelské,
vědecké, sociální, profesní a ekologické zájmy a Senát právnické osoby představující
významné kulturní, odborové, národnostní, vzdělávací a náboženské zájmy. Určené právnické
osoby budou vyzvány předsedou komory k předložení návrhů svých kandidátů.
Odstavec 5. Vyzvaná osoba není při výběru omezena okruhem osob spjatých s předmětem své
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činnosti a návrh téhož kandidáta může předložit pouze jedné z komor.
Odstavec 6 definuje náležitosti návrhu vyzvané osoby včetně náležitostí prohlášení kandidáta.
Odstavec 7 popisuje způsob volby. Pokud vyzvané osoby navrhnou méně kandidátů, než je
počet členů rady, které má komora zvolit, proběhne volba pouze z navržených kandidátů.
Nezvolí-li komora všechny členy rady, které zvolit má, opakuje celou proceduru až do doby,
kdy budou zvoleni všichni členové rady.
Odstavec 8 stanovuje nutné podmínky, které musí splňovat občan ČR, aby mohl být zvolen
členem rady.
Odstavec 9. Rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a nejvýše 2 místopředsedy.
Odstavec 10 zavádí odpovědnost členů rady té komoře, která je zvolila.
Odstavec 11 stanovuje, že členství v radě je veřejnou funkcí.
K čl. V bodu 2
Zpřesňuje ustanovení o neslučitelnosti funkcí s členstvím v radě.
K čl. V bodu 3
Zpřesňuje situace, za kterých zaniká členství v radě, při respektování principu dvou volebních
míst.
K čl. V bodu 4
Dle stávající úpravy by měla členy rady odvolávat Česká národní rada. Nově se upravuje, že
odvolává Poslanecká sněmovna nebo Senát.

K čl. V bodu 5 a 6
Obě komory můžou odvolat všechny členy, které zvolily, pokud obě neschválí tutéž výroční
zprávu. Skutečnost, že nedošlo ke schválení výročních zpráv, předsedové komor zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
K čl. V bodu 7
Rada předkládá obě výroční zprávy nejenom Poslanecké sněmovně, ale i Senátu. Výroční
zpráva o hospodaření České tiskové kanceláře musí obsahovat informaci o naplňování
požadavků práva ES.
K čl. V bodu 8
Aby bylo dosaženo souladu s úpravou odměňování členů Rady České televize, navrhuje se
doplnit do zákona nové ustanovení § 8a, upravující odměny a další náležitosti spojené s
výkonem funkce člena rady. Odměna člena rady by měla být odvozována od průměrné hrubé
měsíční mzdy zaměstnanců České tiskové kanceláře, jejíž výši bude Česká tisková kancelář
povinna zveřejňovat ve stanoveném termínu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Průměrná hrubá měsíční mzda bude násobena koeficientem odměn stanoveným zvlášť pro
předsedu rady, pro místopředsedu rady a pro člena rady. Právo na náhradu cestovních výdajů
souvisejících s výkonem funkce zůstává členům rady zachováno ve stejném rozsahu jako
zaměstnancům podle zvláštního právního předpisu.
K čl. VI
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V souvislosti se změnami týkajícími způsobu volby členů rady se navrhuje zánik členství
v radě těch členů, kteří byli zvoleni přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy za jiných
podmínek, než jaké stanoví návrh novely. Poslanecká sněmovna a Senát zvolí nové členy rady
do 60 dnů po uplynutí lhůty pro předkládání návrhů již podle novelizovaného zákona. Od
nabytí účinnosti zákona do doby zvolení alespoň dvou třetin rady může Poslanecká sněmovna
odvolat ředitele.
K čl. VII
Zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

V Praze dne 4. června 2008

Přemysl Sobotka, v.r.
předseda Senátu
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Ustanovení zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, s vyznačením navrhovaných změn a
doplnění
(přeškrtnutě = vypouštěný text, tučně = doplňovaný či vkládaný text)

§4
(1) Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize je
Rada České televize (dále jen "Rada"). Rada má 15 členů. Členy Rady volí a odvolává
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen "Poslanecká sněmovna") tak, aby
v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.
(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.
(3) Členem Rady může být zvolen občan České republiky, který
a) je způsobilý k právním úkonům,
b) má trvalý pobyt na území České republiky, a
c) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro
trestný čin spáchaný úmyslně, pokud jeho odsouzení pro tento trestný čin nebylo zahlazeno
nebo se na něho z jiného důvodu nehledí jako by nebyl odsouzen, a ten, kdo nesplňuje
požadavky podle zvláštního zákona. 1d)
(4) Členové Rady jsou voleni z kandidátů navržených podle odstavce 2, a to na
funkční období 6 let, přičemž každé 2 roky je volena jedna třetina členů; mohou být zvoleni
opětovně. Na místa uprázdněná z jiného důvodu než pro uplynutí funkčního období jsou
voleni noví členové na dobu zbývající do konce funkčního období toho člena, jehož místo se
uprázdnilo; je-li tato doba kratší než 1 rok, omezení možnosti opětovného zvolení neplatí. V
případě odvolání Rady podle § 6 odst. 3 a následném zvolení všech členů Rady Rada na své
první schůzi losem určí 5 členů Rady s funkčním obdobím 2 roky, 5 členů Rady s funkčním
obdobím 4 roky a 5 členů Rady s funkčním obdobím 6 let.
(5) Rada je ze své činnosti odpovědna Poslanecké sněmovně.
(6) Členství v Radě je veřejnou funkcí. 2) V souvislosti s jejím výkonem přísluší
členům Rady odměna, jejíž výši určí svým usnesením Poslanecká sněmovna.
(7) Rada volí ze svého středu předsedu a odvolává ho.
§4
(51) (1) Orgánem České televize, jehož prostřednictvím se uplatňuje právo veřejnosti
na kontrolu činnosti České televize, je Rada České televize (dále jen „Rada“). Rada má
15 členů, kteří jsou voleni na funkční období 6 let, z nichž 9 členů Rady volí a odvolává
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6 členů Rady volí a odvolává Senát Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“).
Každé 2 roky jsou voleni 3 členové Rady Poslaneckou sněmovnou a 2 členové Senátem.
(52) (2) Zanikne-li členu Rady členství v Radě, nového člena Rady volí komora, která
zvolila člena Rady, jehož členství zaniklo. Zanikne-li členu Rady členství v Radě
v průběhu funkčního období, nový člen Rady může být na uvolněné místo zvolen pouze
na dobu zbývající do konce funkčního období člena Rady, jehož členství zaniklo; je-li
tato doba kratší než 1 rok, omezení možnosti opětovného zvolení podle odstavce 3
neplatí. V případě zániku členství všech členů Rady z důvodu odvolání podle § 6 odst. 3
a následném zvolení všech členů Rady Rada na své první schůzi losem určí 5 členů Rady
s funkčním obdobím 2 roky, 5 členů Rady s funkčním obdobím 4 roky a 5 členů Rady
s funkčním obdobím 6 let při zachování poměru 3 členů Rady volených Poslaneckou
sněmovnou a 2 členů Rady volených Senátem pro každé funkční období.
(53) (3) Do funkce člena Rady nemůže být zvolena osoba, která již po 2 funkční
období vykonávala funkci člena Rady.
(54) (4) Za účelem podávání návrhů kandidátů na člena Rady stanoví Poslanecká
sněmovna a Senát svým usnesením před každou volbou člena Rady právnické osoby
v počtu odpovídajícím trojnásobku počtu členů Rady, které mají zvolit; Poslanecká
sněmovna z právnických osob představujících významné kulturní, regionální,
zaměstnavatelské, vědecké, sociální, profesní a ekologické zájmy a Senát z právnických
osob představujících významné kulturní, odborové, národnostní, vzdělávací a
náboženské zájmy. Určené právnické osoby předseda Poslanecké sněmovny nebo
předseda Senátu vyzve, aby předložily návrh svého kandidáta ve lhůtě a způsobem
stanoveným usnesením Poslanecké sněmovny nebo usnesením Senátu.
(55) (5) Právnická osoba, která byla podle odstavce 4 vyzvána k předložení návrhu
kandidáta (dále jen „vyzvaná osoba“), není při jeho výběru omezena okruhem osob
spjatých s předmětem své činnosti. Návrh téhož kandidáta může vyzvaná osoba
předložit pouze jedné z komor.
(56) (6) Písemně odůvodněný návrh musí obsahovat prohlášení vyzvané osoby, že
návrh téhož kandidáta souběžně nepředkládá jiné komoře, a musí k němu být přiloženo
vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že se svou kandidaturou souhlasí, že
nevykonává činnosti uvedené v § 5, popřípadě že tyto činnosti ukončí bez zbytečného
odkladu poté, co v případě zvolení začne vykonávat funkci člena Rady, nejpozději však
do 30 dnů ode dne zahájení výkonu funkce, a že nedal souhlas k tomu, aby byl jako
kandidát souběžně navržen jinou vyzvanou osobou. V prohlášení kandidát dále uvede
adresu místa trvalého pobytu, datum narození a připojí k němu výpis z evidence
Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, a osvědčení vydané Ministerstvem
vnitra a čestné prohlášení podle zvláštního zákona upravujícího některé další
předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech1d).
(57) (7) Pokud vyzvané osoby ve stanovené lhůtě navrhnou méně kandidátů, než je
počet členů Rady, které má komora zvolit, proběhne volba pouze z navržených
kandidátů. Komora, která potřebný počet členů Rady z navržených kandidátů nezvolí,
bude postup podle odstavce 4 opakovat, dokud nezvolí všechny členy Rady, k jejichž
volbě je příslušná.
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(8) Členem Rady může být zvolen občan České republiky2), který

a) je plně způsobilý k právním úkonům2a),
b) má trvalý pobyt na území České republiky a
c)
je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen
pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud jeho odsouzení pro tento trestný čin nebylo
zahlazeno nebo se na něho podle zákona nehledí jako by nebyl odsouzen, a ten, kdo
nesplňuje předpoklady pro výkon funkce stanovené zvláštním právním předpisem1d).
(59) (9) Rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a nejvýše 4
místopředsedy.
(60)

(10) Členové Rady jsou ze své činnosti odpovědni komoře, která je zvolila.

(61)

(11) Členství v Radě je veřejnou funkcí2b).

_____________
2) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve
znění pozdějších předpisů.
2a) § 8 a násl. občanského zákoníku.
2b) § 201 zákoníku práce.
§6
(1) Členství v Radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se funkce
předsedovi Poslanecké sněmovny,
c) odvoláním z funkce,
d) dnem, kdy člen Rady přestal splňovat předpoklady pro zvolení do funkce člena Rady
stanovené v § 4 odst. 3,
e) úmrtím.
(62)

(1) Členství v Radě zaniká

a) uplynutím funkčního období, na které byl člen Rady zvolen,
b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se
funkce člena Rady předsedovi komory, která člena Rady zvolila,
c)
odvoláním z funkce,
d)
dnem, kdy člen Rady přestal splňovat předpoklady pro zvolení do funkce člena
Rady stanovené v § 4 odst. 8,
e)
úmrtím.
(2) Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá Komora odvolá z funkce člena
Rady, kterého zvolila,
a) přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady stanovené v § 5,
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- 24 b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového
jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady,
c) nezúčastňuje-li se po dobu více než 3 měsíců schůzí Rady.
(3) Poslanecká sněmovna může Radu odvolat, neplní-li Rada opakovaně své
povinnosti stanovené tímto zákonem, nebo pokud Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě
neschválí Výroční zprávu o činnosti České televize nebo Výroční zprávu o hospodaření České
televize.
(63) (3) Poslanecká sněmovna může odvolat všechny členy Rady, které zvolila,
a Senát může odvolat všechny členy Rady, které zvolil, pokud Poslanecká sněmovna i
Senát neschválí stejnou Výroční zprávu o činnosti České televize, nebo pokud
Poslanecká sněmovna i Senát neschválí stejnou Výroční zprávu o hospodaření České
televize.
(64) (4) Skutečnost, že Poslanecká sněmovna nebo Senát neschválily některou
z výročních zpráv, zveřejní předseda Poslanecké sněmovny nebo Senátu do 3 pracovních
dnů ode dne ukončení projednávání způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§8
(1) Do působnosti Rady náleží:
a) jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele televizních studií;
rozhodnutí o odvolání generálního ředitele musí být písemně odůvodněno a nejpozději do 7
dnů ode dne jeho doručení generálnímu řediteli uveřejněno Radou způsobem umožňujícím
dálkový přístup,
b) schvalovat rozpočet České televize, přehled pohledávek a závazků a účetní závěrku České
televize podle zvláštního právního předpisu, 4) ověřenou auditorem podle zvláštního právního
předpisu; 5) do doby schválení rozpočtu hospodaří Česká televize podle svého dlouhodobého
plánu ekonomického rozvoje,
c) kontrolovat účelné a hospodárné využívání finančních zdrojů a majetku České televize
podle schváleného rozpočtu a na zjištěné nedostatky písemně upozorňovat generálního
ředitele,
d) sledovat naplňování požadavků práva Evropských společenství na transparentnost
finančních vztahů v České televizi, 6)
e) schvalovat na návrh generálního ředitele Statut České televize,
f) předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex České televize, který stanoví zásady
naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání; porušení Kodexu České televize je
kvalifikováno jako porušení pracovní kázně podle zvláštního zákona, 3b)
g) schvalovat návrhy generálního ředitele na zřizování nebo zrušení televizních studií (§ 9
odst. 9) a návrhy podle § 9 odst. 8,
h) rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele,
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- 25 i) dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 a 3) a na
naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize a za tím účelem vydávat stanoviska
a doporučení týkající se programové nabídky,
j) schvalovat dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje,
k) zřizovat dozorčí komisi (§ 8a), schvalovat její kontrolní řád (§ 8a odst. 7) a stanovit výši
odměn členů dozorčí komise (§ 8b odst. 4),
l) určovat mzdu generálního ředitele.
(2) Rada předkládá současně Poslanecké sněmovně a Senátu Výroční zprávu o
činnosti České televize do 31. března bezprostředně následujícího kalendářního roku a
Výroční zprávu o hospodaření České televize do 31. srpna bezprostředně následujícího
kalendářního roku. Výroční zpráva o hospodaření České televize musí v samostatné části
obsahovat informaci o naplňování požadavků práva Evropských společenství. 6) Obě výroční
zprávy předseda Rady nejpozději do 3 dnů ode dne jejich předložení Poslanecké sněmovně a
Senátu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Náklady na činnost Rady a na odměny jejích členů, jakož i náklady na činnost
dozorčí komise a na odměny jejích členů se hradí ze zvláštní výdajové položky rozpočtu
České televize.
(4) Rada ani její členové nesmějí přímo zasahovat do výroby a vysílání televizních
pořadů.
§ 8a
Dozorčí komise
(1) Dozorčí komise je poradním orgánem Rady ve věcech kontroly hospodaření České
televize. Jejím úkolem je sledovat, zda jsou finanční zdroje a majetek České televize účelně a
hospodárně využívány podle schváleného rozpočtu České televize v souladu s právními
předpisy a s požadavky práva Evropských společenství. 6) Dozorčí komise je povinna
upozorňovat Radu na zjištěné nedostatky a předkládat jí návrhy na jejich odstranění.
(2) Dozorčí komise má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni Radou z občanů České
republiky s odbornými předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí komise.
(3) Členové dozorčí komise jsou voleni na funkční období 4 let, a to i opětovně, ne
však na více než 4 po sobě jdoucí funkční období. Pro zvolení do funkce člena dozorčí komise
a pro výkon této funkce platí předpoklady stanovené v § 4 odst. 3 § 4 odst. 8 a § 5 obdobně.
Pro zánik funkce člena dozorčí komise platí přiměřeně § 6 odst. 1 a 2.
(4) Dozorčí komise ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu,
který zastupuje předsedu včetně řízení schůzí dozorčí komise. Dozorčí komise rovněž přijímá
svůj jednací řád.
(5) Dozorčí komise se schází vždy, požádají-li o to písemně alespoň 2 z jejích členů,
nejméně však jednou v každém kalendářním měsíci. Jednání dozorčí komise jsou neveřejná a
předsedající je povinen pořídit z každého jednání zápis.
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- 26 (6) Dozorčí komise je způsobilá se usnášet za přítomnosti předsedy nebo
místopředsedy a alespoň 2 dalších členů; usnesení přijímá většinou hlasů přítomných členů, v
případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
(7) Členové dozorčí komise mohou s vědomím generálního ředitele nahlížet do všech
účetních dokladů, účetních záznamů7) a dalších písemností České televize, které mají
vypovídací schopnost o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech, a o těchto skutečnostech
požadovat ústní nebo písemné informace od příslušných zaměstnanců České televize.
Zaměstnanci České televize jsou povinni poskytnout členům dozorčí komise kopie
vyžádaných písemností, účetních dokladů nebo účetních záznamů České televize, jakož i
požadované informace. Podmínky a způsob provádění kontrol stanoví kontrolní řád dozorčí
komise, který schvaluje Rada.
(8) O skutečnostech zjištěných při výkonu funkce jsou členové dozorčí komise
povinni zachovávat mlčenlivost, pokud nebyli této povinnosti zproštěni předsedou Rady.
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce v dozorčí komisi.
(9) Dozorčí komise podává Radě písemnou zprávu o své činnosti za každé kalendářní
čtvrtletí vždy do desátého dne druhé měsíce po skončení čtvrtletí. Jako podklad pro Výroční
zprávu o hospodaření České televize je dozorčí komise povinna předat Radě svůj rozbor
hospodaření České televize vždy do 30. června bezprostředně následujícího kalendářního
roku.
§9
Generální ředitel
(1) Statutárním orgánem České televize je generální ředitel. V době nepřítomnosti
zastupuje generálního ředitele jím pověřený zástupce.
(2) Ze své činnosti je generální ředitel odpovědný Radě a má právo se zúčastňovat
jejích jednání.
(3) Na generálního ředitele se vztahují ustanovení zákoníku práce, nestanoví-li tento
zákon jinak.
(4) Generálního ředitele jmenuje Rada z kandidátů splňujících předpoklady podle § 4
odst. 3 § 4 odst. 8 na základě výsledků výběrového řízení na funkční období 6 let.
(5) Pro výkon funkce generálního ředitele platí předpoklady stanovené v § 5 odst. 1 a
2 obdobně.
(6) Výkon funkce generálního ředitele zaniká
a) uplynutím funkčního období,
b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se funkce
generálního ředitele Radě,
c) dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy bylo generálnímu řediteli doručeno
rozhodnutí Rady o odvolání z funkce,
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- 27 d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl generální ředitel zbaven způsobilosti k
právním úkonům, nebo jímž byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena,
e) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl generální ředitel odsouzen pro trestný čin
spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s provozováním televizního
vysílání,
f) smrtí.
(7) Rada může odvolat generálního ředitele z funkce,
a) neplní-li Česká televize úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání podle tohoto
zákona (§ 2 a 3) nebo povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů 10) nebo
nenaplňuje-li svými programy zásady Kodexu České televize, jestliže byl generální ředitel na
tuto skutečnost Radou v době posledních 12 měsíců písemně upozorněn,
b) poruší-li generální ředitel své povinnosti stanovené zákonem nebo Statutem České televize,
jestliže byl generální ředitel na porušení svých povinností Radou v době posledních 12 měsíců
písemně upozorněn,
c) přestane-li generální ředitel splňovat předpoklady pro výkon funkce (§ 5 odst. 1 a 2), nebo
d) nevykonává-li generální ředitel po dobu 6 měsíců svou funkci.
(8) K uzavření smlouvy o pronájmu nemovitostí nebo jejich částí v majetku České
televize na dobu delší než 3 měsíce nebo smlouvy o převodu, popřípadě zatížení nemovitostí
nebo jejich částí v majetku České televize potřebuje generální ředitel předchozí souhlas Rady,
jinak je právní úkon neplatný.
(9) Televizní studia, s výjimkou Televizního studia Brno a Televizního studia Ostrava,
může generální ředitel zřizovat a zrušovat s předchozím souhlasem Rady.
(10) V případech stanovených Statutem České televize generální ředitel jmenuje a
odvolává vedoucí zaměstnance České televize po projednání s Radou.
(11) Ředitelé televizních studií a osoby uvedené v odstavci 10 musí splňovat
předpoklady podle § 4 odst. 3 § 4 odst. 8 písm. c) a § 5 odst. 1 a 2.
(12) Zanikne-li výkon funkce generálního ředitele podle odstavce 6, do doby
jmenování nového generálního ředitele řídí Českou televizi vedoucí zaměstnanec určený
Statutem České televize (dále jen "zástupce generálního ředitele"). Nového generálního
ředitele je Rada povinna jmenovat nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se uvolní funkce
generálního ředitele.
(13) Na zástupce generálního ředitele se v době do jmenování nového generálního
ředitele vztahují obdobně odstavce 1 až 11.
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Ustanovení zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, s vyznačením navrhovaných změn a
doplnění
(přeškrtnutě = vypouštěný text, tučně = doplňovaný či vkládaný text)
___________________________________________________________________________
§4
(1) Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu
je Rada Českého rozhlasu (dále jen "Rada"). Rada má devět členů. Členy Rady volí a
odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen "Poslanecká
sněmovna") tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní
názorové proudy.
(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.
(3) Členem Rady může být zvolen občan České republiky, který
a) je způsobilý k právním úkonům,
b) má trvalý pobyt na území České republiky, a
c) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro
trestný čin spáchaný úmyslně, pokud jeho odsouzení pro tento trestný čin nebylo zahlazeno
nebo se na něho z jiného důvodu nehledí, jako by nebyl odsouzen, a ten, kdo nesplňuje
předpoklady podle zvláštního zákona. 1d)
(4) Členové Rady jsou voleni z kandidátů navržených podle odstavce 2, a to na
funkční období 6 let, přičemž každé 2 roky je volena jedna třetina členů; mohou být zvoleni
opětovně, ne však více než na dvě funkční období jdoucí po sobě. Na místa uprázdněná z
jiného důvodu než pro uplynutí funkčního období jsou voleni noví členové na dobu zbývající
do konce funkčního období toho člena, jehož místo se uprázdnilo; je-li tato doba kratší než 1
rok, omezení možnosti opětovného zvolení neplatí. V případě odvolání Rady podle § 6 odst. 3
a následném zvolení všech členů Rady Rada na své první schůzi losem určí 3 členy Rady s
funkčním obdobím 2 roky, 3 členy s funkčním obdobím 4 roky a 3 členy s funkčním obdobím
6 let.
(5) Rada je ze své činnosti odpovědna Poslanecké sněmovně.
(6) Členství v Radě je veřejnou funkcí. 2) V souvislosti s jejím výkonem přísluší
členům Rady přiměřená odměna, jejíž výši určí svým usnesením Poslanecká sněmovna.
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- 29 (7) Rada volí ze svého středu předsedu a odvolává ho.

§4
(65) (1) Orgánem Českého rozhlasu, jehož prostřednictvím se uplatňuje právo
veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu, je Rada Českého rozhlasu (dále jen
„Rada“). Rada má 15 členů, kteří jsou voleni na funkční období 6 let, z nichž 9 členů
Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen
„Poslanecká sněmovna“) a 6 členů Rady volí a odvolává Senát Parlamentu České
republiky (dále jen „Senát“). Každé 2 roky jsou voleni 3 členové Rady Poslaneckou
sněmovnou a 2 členové Senátem.
(66) (2) Zanikne-li členu Rady členství v Radě, nového člena Rady volí komora, která
zvolila člena Rady, jehož členství zaniklo. Zanikne-li členu Rady členství v Radě
v průběhu funkčního období, nový člen Rady může být na uvolněné místo zvolen pouze
na dobu zbývající do konce funkčního období člena Rady, jehož členství zaniklo; je-li
tato doba kratší než 1 rok, omezení možnosti opětovného zvolení podle odstavce 3
neplatí. V případě zániku členství všech členů Rady z důvodu odvolání podle § 6 odst. 3
a následném zvolení všech členů Rady Rada na své první schůzi losem určí 5 členů Rady
s funkčním obdobím 2 roky, 5 členů Rady s funkčním obdobím 4 roky a 5 členů Rady
s funkčním obdobím 6 let při zachování poměru 3 členů Rady volených Poslaneckou
sněmovnou a 2 členů Rady volených Senátem pro každé funkční období.
(67) (3) Do funkce člena Rady nemůže být zvolena osoba, která již po 2 funkční
období vykonávala funkci člena Rady.
(68) (4) Za účelem podávání návrhů kandidátů na člena Rady stanoví Poslanecká
sněmovna a Senát svým usnesením před každou volbou člena Rady právnické osoby
v počtu odpovídajícím trojnásobku počtu členů Rady, které mají zvolit; Poslanecká
sněmovna z právnických osob představujících významné kulturní, regionální,
zaměstnavatelské, vědecké, sociální, profesní a ekologické zájmy a Senát z právnických
osob představujících významné kulturní, odborové, národnostní, vzdělávací a
náboženské zájmy. Určené právnické osoby předseda Poslanecké sněmovny nebo
předseda Senátu vyzve, aby předložily návrh svého kandidáta ve lhůtě a způsobem
stanoveným usnesením Poslanecké sněmovny nebo usnesením Senátu.
(69) (5) Právnická osoba, která byla podle odstavce 4 vyzvána k předložení návrhu
kandidáta (dále jen „vyzvaná osoba“), není při jeho výběru omezena okruhem osob
spjatých s předmětem své činnosti. Návrh téhož kandidáta může vyzvaná osoba
předložit pouze jedné z komor.
(70) (6) Písemně odůvodněný návrh musí obsahovat prohlášení vyzvané osoby, že
návrh téhož kandidáta souběžně nepředkládá jiné komoře a musí k němu být přiloženo
vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že se svou kandidaturou souhlasí, že
nevykonává činnosti uvedené v § 5, popřípadě že tyto činnosti ukončí bez zbytečného
odkladu poté, co v případě zvolení začne vykonávat funkci člena Rady, nejpozději však
do 30 dnů ode dne zahájení výkonu funkce, a že nedal souhlas k tomu, aby byl jako
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- 30 kandidát souběžně navržen jinou vyzvanou osobou. V prohlášení kandidát dále uvede
adresu místa trvalého pobytu, datum narození a připojí k němu výpis z evidence
Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, a osvědčení vydané Ministerstvem
vnitra a čestné prohlášení podle zvláštního zákona upravujícího některé další
předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech1d).
(71) (7) Pokud vyzvané osoby ve stanovené lhůtě navrhnou méně kandidátů, než je
počet členů Rady, které má komora zvolit, proběhne volba pouze z navržených
kandidátů. Komora, která potřebný počet členů Rady z navržených kandidátů nezvolí,
bude postup podle odstavce 4 opakovat, dokud nezvolí všechny členy Rady, k jejichž
volbě je příslušná.
(72)

(8) Členem Rady může být zvolen občan České republiky2), který

a) je plně způsobilý k právním úkonům2a),
b) má trvalý pobyt na území České republiky a
c)
je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen
pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud jeho odsouzení pro tento trestný čin nebylo
zahlazeno nebo se na něho podle zákona nehledí jako by nebyl odsouzen, a ten, kdo
nesplňuje předpoklady pro výkon funkce stanovené zvláštním právním předpisem1d).
(73) (9) Rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a nejvýše 4
místopředsedy.
(74)

(10) Členové Rady jsou ze své činnosti odpovědni komoře, která je zvolila.

(75)

(11) Členství v Radě je veřejnou funkcí2b).

_____________
2) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve
znění pozdějších předpisů.
2a) § 8 a násl. občanského zákoníku.
2b) § 201 zákoníku práce.
§6
(1) Členství v Radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se funkce
předsedovi Poslanecké sněmovny,
c) odvoláním z funkce,
d) dnem, kdy člen Rady přestal splňovat předpoklady pro zvolení do funkce člena Rady
stanovené v § 4 odst. 3,
e) úmrtím.
(76)

(1) Členství v Radě zaniká

a) uplynutím funkčního období, na které byl člen Rady zvolen,
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- 31 b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se
funkce člena Rady předsedovi komory, která člena Rady zvolila,
c)
odvoláním z funkce,
d)
dnem, kdy člen Rady přestal splňovat předpoklady pro zvolení do funkce člena
Rady stanovené v § 4 odst. 8,
e)
úmrtím.
(2) Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá Komora odvolá z funkce člena
Rady, kterého zvolila,
a) přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady stanovené v § 5,
b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového
jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady,
c) nevykonává-li po dobu více než 3 měsíců svou funkci.
(3) Poslanecká sněmovna může Radu odvolat, neplní-li Rada opakovaně své
povinnosti stanovené tímto zákonem nebo pokud Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě
neschválí Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu nebo Výroční zprávu o hospodaření
Českého rozhlasu.
(77) (3) Poslanecká sněmovna může odvolat všechny členy Rady, které zvolila,
a Senát může odvolat všechny členy Rady, které zvolil, pokud Poslanecká sněmovna i
Senát neschválí stejnou Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu, nebo pokud
Poslanecká sněmovna i Senát neschválí stejnou Výroční zprávu o hospodaření Českého
rozhlasu.
(78)
(4) Skutečnost, že Poslanecká sněmovna nebo Senát
neschválily některou z výročních zpráv, zveřejní předseda Poslanecké sněmovny nebo
Senátu do 3 pracovních dnů ode dne ukončení projednávání způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
§8
(1) Do působnosti Rady náleží:
a) jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele rozhlasových studií
Českého rozhlasu (dále jen "rozhlasová studia"); rozhodnutí o odvolání generálního ředitele
musí být písemně odůvodněno a nejpozději do 7 dnů ode dne jeho doručení generálnímu
řediteli uveřejněno Radou způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b) schvalovat rozpočet a závěrečný účet Českého rozhlasu a kontrolovat plnění rozpočtu
Českého rozhlasu,
c) schvalovat na návrh generálního ředitele Statut Českého rozhlasu,
d) předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex Českého rozhlasu, který stanoví
zásady naplňování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání; porušení Kodexu Českého
rozhlasu je kvalifikováno jako porušení pracovní kázně podle zvláštního zákona, 3b)
e) schvalovat návrhy generálního ředitele na zřizování nebo zrušení rozhlasových studií (§ 9
odst. 8) a návrhy podle § 9 odst. 7,
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- 32 f) rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele,
g) dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání (§ 2 a 3) a na
naplňování zásad vyplývajících z Kodexu Českého rozhlasu a za tím účelem vydávat
doporučení týkající se programové nabídky,
h) schvalovat dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje,
i) zřizovat dozorčí komisi (§ 8a) a stanovit výši odměn členů dozorčí komise (§ 8a odst. 7),
j) určovat mzdu generálního ředitele.
(2) Rada předkládá Poslanecké sněmovně Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu
do 31. března bezprostředně následujícího kalendářního roku a Výroční zprávu o hospodaření
Českého rozhlasu do 31. srpna bezprostředně následujícího kalendářního roku. Tyto výroční
zprávy musí být nejpozději do 3 dnů ode dne schválení Radou uveřejněny způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(2) Rada předkládá současně Poslanecké sněmovně a Senátu Výroční zprávu o
činnosti Českého rozhlasu do 31. března bezprostředně následujícího kalendářního roku
a Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu do 31. srpna bezprostředně
následujícího kalendářního roku. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu musí
v samostatné části obsahovat informaci o naplňování požadavků práva Evropských
společenství.4) Obě výroční zprávy předseda Rady nejpozději do 3 dnů ode dne jejich
předložení Poslanecké sněmovně a Senátu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
_____________
4) Směrnice Komise 80/723/EHS ze dne 25. června 1980 o zprůhlednění finančních
vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř
jednotlivých podniků, ve znění směrnice Komise 93/84/EHS a směrnice Komise
2000/52/ES.
(3) Náklady na činnost Rady a na odměny jejích členů, jakož i náklady na činnost
dozorčí komise a na odměny jejích členů se hradí ze zvláštní výdajové položky rozpočtu
Českého rozhlasu (dále jen "rozpočet").
(4) Rada ani její členové nesmějí přímo zasahovat do tvorby a vysílání rozhlasových
pořadů.
§ 8a
Dozorčí komise
(1) Dozorčí komise je poradním orgánem Rady ve věcech kontroly hospodaření
Českého rozhlasu. Jejím úkolem je sledovat, zda jsou účelně a hospodárně využívány finanční
prostředky a majetek Českého rozhlasu. Dozorčí komise je povinna upozorňovat Radu na
zjištěné nedostatky a předkládat jí návrhy na jejich odstranění.
(2) Dozorčí komise má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni Radou. Členství v
dozorčí komisi je veřejnou funkcí. 2) funkcí2b).
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- 33 (3) Členové dozorčí komise jsou voleni na funkční období 2 let, a to i opětovně, ne
však na více než 2 po sobě jdoucí funkční období. Pro zvolení do funkce člena dozorčí komise
a pro výkon této funkce platí předpoklady stanovené v § 4 odst. 3 § 4 odst. 8 a § 5 obdobně.
Pro zánik funkce člena dozorčí komise platí přiměřeně § 6 odst. 1 a 2.
(4) Dozorčí komise ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu,
který zastupuje předsedu včetně řízení schůzí dozorčí komise. Dozorčí komise rovněž přijímá
svůj jednací řád.
(5) Dozorčí komise se schází vždy, požádají-li o to písemně alespoň 2 z jejích členů,
nejméně však jednou v každém kalendářním měsíci. Jednání dozorčí komise jsou neveřejná a
předsedající je povinen pořídit z každého jednání zápis.
(6) Dozorčí komise je schopna se usnášet za přítomnosti předsedy nebo místopředsedy
a alespoň 2 dalších členů; usnesení přijímá většinou hlasů přítomných členů, v případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
(7) Výši odměn členů dozorčí komise stanoví Rada.
(8) Členové dozorčí komise mohou nahlížet do všech písemností, účetních dokladů
souvisejících s účetnictvím a záznamů na nosičích dat Českého rozhlasu a mohou požadovat i
písemná vysvětlení od zaměstnanců Českého rozhlasu. Zaměstnanci Českého rozhlasu jsou
povinni poskytnout členům dozorčí komise kopie vyžádaných písemností Českého rozhlasu,
jakož i požadovaná vysvětlení.
(9) O skutečnostech zjištěných při výkonu kontroly jsou členové dozorčí komise
povinni zachovávat mlčenlivost, pokud nebyli této povinnosti zproštěni předsedou Rady.
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení funkce v dozorčí komisi.
(10) Dozorčí komise podává Radě písemnou zprávu o své činnosti za každé kalendářní
čtvrtletí vždy do desátého dne druhého měsíce po skončení čtvrtletí. Jako podklad pro
Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu je dozorčí komise povinna předat Radě svůj
rozbor hospodaření Českého rozhlasu vždy do 30. června bezprostředně následujícího
kalendářního roku.
§ 8b
Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady a s výkonem
funkce člena dozorčí komise
(1) Členu Rady náleží měsíční odměna ve výši, která je od 1. ledna do 31. prosince
příslušného kalendářního roku určena jako součin průměrné hrubé měsíční mzdy
zaměstnanců Českého rozhlasu dosažené za předcházející kalendářní rok (dále jen
"průměrná měsíční mzda") a koeficientu stanoveného v závislosti na odpovědnosti a
náročnosti vykonávané funkce člena Rady (dále jen "koeficient odměn"). Odměna se
zaokrouhluje na 100 Kč nahoru.
(2) Výši průměrné měsíční mzdy zveřejňuje Český rozhlas vždy do 31. ledna
příslušného kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Koeficient odměn podle odstavce 1 se stanoví
a) členu Rady ve výši 0,80,
b) místopředsedovi Rady ve výši 1,03,
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- 34 c) předsedovi Rady ve výši 1,27.
(4) Členu Rady a členu dozorčí komise přísluší náhrada cestovních výdajů
souvisejících s výkonem funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům podle zvláštního
právního předpisu5). Cesta z místa pobytu na jednání Rady, jednání Rady a cesta z
jednání Rady do místa pobytu se pro účely poskytování cestovních náhrad považují za
pracovní cestu.
(5) Výkon funkce člena Rady a výkon funkce člena dozorčí komise je překážkou
v práci z důvodu obecného zájmu podle zvláštního právního předpisu 6). Zaměstnavatel
poskytne členu Rady a členu dozorčí komise pracovní volno bez náhrady mzdy.
(6) Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady a s výkonem
funkce člena dozorčí komise poskytuje členům Rady a členům dozorčí komise Český
rozhlas. Odměny a další náležitosti podle věty první jsou splatné ve dni pravidelného
termínu výplaty mzdy zaměstnanců Českého rozhlasu.
_____________
5) § 151 a násl. zákoníku práce.
6) § 200 a násl. zákoníku práce.
§9
Generální ředitel
(1) Statutárním orgánem Českého rozhlasu je generální ředitel. V době nepřítomnosti
zastupuje generálního ředitele jím pověřený zástupce.
(2) Ze své činnosti je generální ředitel odpovědný Radě a má právo se zúčastňovat
jejích jednání.
(3) Na generálního ředitele se vztahují ustanovení zákoníku práce, nestanoví-li tento
zákon jinak.
(4) Generálního ředitele jmenuje Rada z kandidátů splňujících předpoklady podle § 4
odst. 3 § 4 odst. 8 na základě výsledků výběrového řízení na funkční období 6 let.
(5) Funkce generálního ředitele je neslučitelná s členstvím v Radě; pro její výkon platí
předpoklady stanovené v § 5 obdobně.
(6) Generální ředitel může být z funkce Radou odvolán, zejména neplní-li Český
rozhlas opakovaně úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání podle tohoto zákona
(§ 2 a 3) nebo povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů 3c) nebo nenaplňuje-li
svými programy zásady Kodexu Českého rozhlasu. Rada odvolá generálního ředitele z
funkce, jestliže generální ředitel poruší své povinnosti stanovené zákonem nebo Statutem
Českého rozhlasu anebo přestane-li splňovat předpoklady pro výkon funkce stanovené tímto
zákonem.
(7) K pronájmu nemovitostí na dobu delší než 3 měsíce nebo ke zcizení, popřípadě
zatížení nemovitostí nebo jejich částí potřebuje generální ředitel předchozí souhlas Rady,
jinak je právní úkon neplatný.
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- 35 (8) Generální ředitel s předchozím souhlasem Rady zřizuje a zrušuje rozhlasová studia
s výjimkou zrušení rozhlasových studií v sídlech krajů.
(9) V případech stanovených Statutem Českého rozhlasu generální ředitel jmenuje a
odvolává vedoucí zaměstnance Českého rozhlasu po projednání s Radou.
(10) Ředitelé rozhlasových studií a osoby uvedené v odstavci 9 musí splňovat
předpoklady podle § 4 odst. 3 § 4 odst. 8.
(11) Jestliže se generální ředitel funkce vzdá nebo je z funkce odvolán, popřípadě
uvolní-li se funkce generálního ředitele uplynutím funkčního období nebo v důsledku jeho
úmrtí, Rada jmenuje prozatímního ředitele Českého rozhlasu (dále jen "prozatímní ředitel"),
který vykonává funkci generálního ředitele do doby jmenování nového generálního ředitele.
Nového generálního ředitele je Rada povinna jmenovat nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy
se uvolní funkce generálního ředitele.
(12) Na prozatímního ředitele se vztahují obdobně odstavce 1 až 9.

Ustanovení zákona č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, s vyznačením navrhovaných
změn a doplnění
(přeškrtnutě = vypouštěný text, tučně = doplňovaný či vkládaný text)
§4
(1) Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře je Rada
tiskové kanceláře (dále jen "Rada"). Rada má sedm členů. Členy Rady volí a odvolává Česká
národní rada.
(2) Členové rady jsou voleni na funkční období pěti let, a to i opětovně. V takovém
případě však ne na více než na dvě po sobě jdoucí funkční období.
(3) Rada je ze své činnosti odpovědná České národní radě.
(4) Členství v Radě je veřejnou funkcí. 3) V souvislosti s jejím výkonem přísluší
členům Rady odměna, jejíž výši určí svým usnesením Česká národní rada.
(5) Rada volí ze svého středu předsedu a odvolává ho.
§4
(79) (1) Orgánem tiskové kanceláře, jehož prostřednictvím se uplatňuje právo
veřejnosti na kontrolu činnosti tiskové kanceláře, je Rada České tiskové kanceláře (dále
jen „Rada“). Rada má 9 členů, kteří jsou voleni na funkční období 6 let, z nichž 6 členů
Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen
„Poslanecká sněmovna“) a 3 členy Rady volí a odvolává Senát Parlamentu České
republiky (dále jen „Senát“). Každé 2 roky jsou voleni 2 členové Rady Poslaneckou
sněmovnou a 1 člen Senátem.
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- 36 (80) (2) Zanikne-li členu Rady členství v Radě, nového člena Rady volí komora,
která zvolila člena Rady, jehož členství zaniklo. Zanikne-li členu Rady členství v Radě
v průběhu funkčního období, nový člen Rady může být na uvolněné místo zvolen pouze
na dobu zbývající do konce funkčního období člena Rady, jehož členství zaniklo; je-li
tato doba kratší než 1 rok, omezení možnosti opětovného zvolení podle odstavce 3
neplatí. V případě zániku členství všech členů Rady z důvodu odvolání podle § 6 odst. 3
a následném zvolení všech členů Rady Rada na své první schůzi losem určí 3 členy Rady
s funkčním obdobím 2 roky, 3 členy Rady s funkčním obdobím 4 roky a 3 členy Rady
s funkčním obdobím 6 let při zachování poměru 2 členů Rady volených Poslaneckou
sněmovnou a 1 člena Rady voleného Senátem pro každé funkční období.
(81) (3) Do funkce člena Rady nemůže být zvolena osoba, která již po 2 funkční
období vykonávala funkci člena Rady.
(82) (4) Za účelem podávání návrhů kandidátů na člena Rady stanoví
Poslanecká sněmovna a Senát svým usnesením před každou volbou člena Rady
právnické osoby v počtu odpovídajícím trojnásobku počtu členů Rady, které mají zvolit;
Poslanecká sněmovna z právnických osob představujících významné kulturní,
regionální, zaměstnavatelské, vědecké, sociální, profesní a ekologické zájmy a Senát
z právnických osob představujících významné kulturní, odborové, národnostní,
vzdělávací a náboženské zájmy. Určené právnické osoby předseda Poslanecké sněmovny
nebo předseda Senátu vyzve, aby předložily návrh svého kandidáta ve lhůtě způsobem
stanoveným usnesením Poslanecké sněmovny nebo usnesením Senátu.
(83) (5) Právnická osoba, která byla podle odstavce 4 vyzvána k předložení
návrhu kandidáta (dále jen „vyzvaná osoba“), není při jeho výběru omezena okruhem
osob spjatých s předmětem své činnosti. Návrh téhož kandidáta může vyzvaná osoba
předložit pouze jedné z komor.
(84) (6) Písemně odůvodněný návrh musí obsahovat prohlášení vyzvané osoby,
že návrh téhož kandidáta souběžně nepředkládá jiné komoře a musí k němu být
přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že se svou kandidaturou
souhlasí, že nevykonává činnosti uvedené v § 5, popřípadě že tyto činnosti ukončí bez
zbytečného odkladu poté, co v případě zvolení začne vykonávat funkci člena Rady,
nejpozději však do 30 dnů ode dne zahájení výkonu funkce, a že nedal souhlas k tomu,
aby byl jako kandidát souběžně navržen jinou vyzvanou osobou. V prohlášení kandidát
dále uvede adresu místa trvalého pobytu, datum narození a připojí k němu výpis
z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, a osvědčení vydané
Ministerstvem vnitra a čestné prohlášení podle zvláštního zákona upravujícího některé
další předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech3).
(85) (7) Pokud vyzvané osoby ve stanovené lhůtě navrhnou méně kandidátů
než je počet členů Rady, které má komora zvolit, proběhne volba pouze z navržených
kandidátů. Komora, která potřebný počet členů Rady z navržených kandidátů nezvolí,
bude postup podle odstavce 4 opakovat, dokud nezvolí všechny členy Rady, k jejichž
volbě je příslušná.
(86)

(8) Členem Rady může být zvolen občan České republiky3a), který

a) je plně způsobilý k právním úkonům3b),
b) má trvalý pobyt na území České republiky a
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je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen
pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud jeho odsouzení pro tento trestný čin nebylo
zahlazeno nebo se na něho podle zákona nehledí jako by nebyl odsouzen, a ten, kdo
nesplňuje předpoklady pro výkon funkce stanovené zvláštním právním předpisem3).

(87) (9) Rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a nejvýše 2
místopředsedy.
(88)

(10) Členové Rady jsou ze své činnosti odpovědni komoře, která je zvolila.

(89)

(11) Členství v Radě je veřejnou funkcí3c).

_____________
3) Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní
Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.
3a) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve
znění pozdějších předpisů.
3b) § 8 a násl. občanského zákoníku.
3c) § 201 zákoníku práce.
§5
(1) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí poslance, předsedy nebo místopředsedy
vlády, ministra, vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy nebo jejich náměstků.
(1) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance nebo
senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu,
člena bankovní rady České národní banky, s jakoukoli funkcí ve veřejné správě, s
funkcí člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, člena Rady České televize, člena
Rady Českého rozhlasu, s funkcí ředitele České tiskové kanceláře a s funkcí člena
dozorčí komise České televize nebo člena dozorčí komise Českého rozhlasu.
(2) Člen Rady nesmí mít funkce v politických stranách nebo v politických hnutích ani
nesmí působit v jejich prospěch při výkonu své funkce v Radě; dále nesmí být členem orgánů
společnosti, které provozují hromadné sdělovací prostředky, ani zastupovat obchodní zájmy,
které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat
jeho nestrannost a objektivitu rozhodování. Člen Rady nebo osoby jemu blízké 4) nesmějí mít
žádný finanční zájem na provozování hromadných sdělovacích prostředků daný vlastnictvím
či pracovněprávním vztahem.
§6
(1) Členství v Radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) odstoupením z funkce,
c) odvoláním z funkce,
d) zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům,
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- 38 e) úmrtím.
(90)

(1) Členství v Radě zaniká

a) uplynutím funkčního období, na které byl člen Rady zvolen,
b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se
funkce člena Rady předsedovi komory, která člena Rady zvolila,
c)
odvoláním z funkce,
d)
dnem, kdy člen Rady přestal splňovat předpoklady pro zvolení do funkce člena
Rady stanovené v § 4 odst. 8,
e)
úmrtím.
(2) Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá Komora odvolá z funkce člena
Rady, kterého zvolila,
a) zaniknou-li předpoklady pro výkon funkce uvedené v § 5 tohoto zákona,
b) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,
c) nevykonává-li řádně po dobu více než šesti měsíců svou funkci.
(3) Česká národní rada může odvolat Radu, neplní-li Rada opakovaně své působnosti
podle § 8 odst. 1 písm. a), b) a c), § 8 odst. 2 tohoto zákona, a nebo konstatuje-li Česká
národní rada v průběhu šesti měsíců svými usneseními opakovaně, že tisková kancelář neplní
své poslání podle § 2 tohoto zákona.
(91) (3) Poslanecká sněmovna může odvolat všechny členy Rady, které zvolila,
a Senát může odvolat všechny členy Rady, které zvolil, pokud Poslanecká sněmovna i
Senát neschválí stejnou Výroční zprávu o činnosti České tiskové kanceláře, nebo pokud
Poslanecká sněmovna i Senát neschválí stejnou Výroční zprávu o hospodaření České
tiskové kanceláře.
(92)
(4) Skutečnost, že Poslanecká sněmovna nebo Senát
neschválily některou z výročních zpráv, zveřejní předseda Poslanecké sněmovny nebo
Senátu do 3 pracovních dnů ode dne ukončení projednávání způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
§8
(1) Do působnosti Rady náleží:
a) dbát na důsledné plnění poslání tiskové kanceláře,
b) jmenovat a odvolávat generálního ředitele (dále jen "ředitel"),
c) schvalovat rozpočet a závěrečný účet tiskové kanceláře,
d) schvalovat na návrh ředitele Statut tiskové kanceláře, který zejména upraví organizační
členění,
e) rozhodovat o stížnostech týkajících se ředitele,
f) rozhodovat o stížnostech týkajících se činnosti tiskové kanceláře,
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- 39 g) dohlížet na využití účelových dotací dle § 10 odst. 2 tohoto zákona.
(2) Rada předkládá České národní radě výroční zprávu o činnosti a hospodaření
tiskové kanceláře. Rada hospodaří podle vlastního rozpočtu.
(2) Rada předkládá současně Poslanecké sněmovně a Senátu Výroční zprávu o
činnosti České tiskové kanceláře do 31. března bezprostředně následujícího
kalendářního roku a Výroční zprávu o hospodaření České tiskové kanceláře do 31.
srpna bezprostředně následujícího kalendářního roku. Výroční zpráva o hospodaření
České tiskové kanceláře musí v samostatné části obsahovat informaci o naplňování
požadavků práva Evropských společenství.5) Obě výroční zprávy předseda Rady
nejpozději do 3 dnů ode dne jejich předložení Poslanecké sněmovně a Senátu zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
_____________
(93) 5) Směrnice Komise 80/723/EHS ze dne 25. června 1980 o zprůhlednění
finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční
průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků, ve znění směrnice Komise 93/84/EHS a
směrnice Komise 2000/52/ES.
(3) Náklady na činnost Rady a odměny jejích členů se hradí z prostředků tiskové
kanceláře.
§ 8a
Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady
(1) Členu Rady náleží měsíční odměna ve výši, která je od 1. ledna do 31. prosince
příslušného kalendářního roku určena jako součin průměrné hrubé měsíční mzdy
zaměstnanců tiskové kanceláře dosažené za předcházející kalendářní rok (dále jen
"průměrná měsíční mzda") a koeficientu stanoveného v závislosti na odpovědnosti a
náročnosti vykonávané funkce člena Rady (dále jen "koeficient odměn"). Odměna se
zaokrouhluje na 100 Kč nahoru.
(2) Výši průměrné měsíční mzdy zveřejňuje tisková kancelář vždy do 31. ledna
příslušného kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Koeficient odměn podle odstavce 1 se stanoví
a) členu Rady ve výši 0,80,
b) místopředsedovi Rady ve výši 1,03,
c) předsedovi Rady ve výši 1,27.
(4) Členu Rady přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem
funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům podle zvláštního právního předpisu6).
Cesta z místa pobytu na jednání Rady, jednání Rady a cesta z jednání Rady do místa
pobytu se pro účely poskytování cestovních náhrad považují za pracovní cestu.
(5) Výkon funkce člena Rady je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu
podle zvláštního právního předpisu7). Zaměstnavatel poskytne členu Rady pracovní
volno bez náhrady mzdy.
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- 40 (6) Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady poskytuje
členům Rady tisková kancelář. Odměny a další náležitosti podle věty první jsou splatné
ve dni pravidelného termínu výplaty mzdy zaměstnanců tiskové kanceláře.
_____________
(94) 6) § 151 a násl. zákoníku práce.
7)

§ 200 a násl. zákoníku práce.
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