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Návrh
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na vydání

zákona
kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, zákon č. 483/1991 Sb., o
České televizi a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění
pozdějších předpisů
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ze dne

2009,

kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi a zákon č. 484/1991
Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. I
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 231/2001 Sb. (část), zákona č. 341/2004
Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona
č. 348/2005 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., 348/2005 Sb. (část), zákona č. 235/2006 Sb., zákona
č. 348/2005 Sb. (část), zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 348/2005 Sb. (část), 296/2007 Sb.,
304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., se mění takto:
1.

§ 6 odst. 2 zní:

„(2) Výroční zprávu je Rada povinna předložit Poslanecké sněmovně ke schválení a současně
prezidentu republiky, Senátu a předsedovi vlády ke stanovisku nejpozději do konce února
každého kalendářního roku. Současně je povinna ji zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Výroční zpráva je veřejná ode dne jejího schválení Radou, jenž na ní musí být
vyznačen. Prezident republiky, Poslanecká sněmovna, Senát a předseda vlády jsou oprávněni
vyžadovat od Rady vysvětlení a dodatečné informace k výroční zprávě. Rada je povinna
poskytnout vysvětlení a dodatečné informace v přiměřené lhůtě, kterou stanoví prezident
republiky, Poslanecká sněmovna, Senát, nebo předseda vlády.“.
2.

§ 7 odst. 1 zní:

„(1) Radu tvoří 9 členů, které jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh prezidenta
republiky, Poslanecké sněmovny a Senátu, a to neprodleně po obdržení návrhu. Prezident
republiky, Poslanecká sněmovna i Senát navrhují jmenování a odvolání jedné třetiny členů
Rady, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní
názorové proudy. Členství v Radě je veřejnou funkcí.“.
3.

V § 7 se za odstavec 1 doplňuje nový odstavec 2, který zní:

„Návrhy kandidátů na členy Rady předkládají prezidentu republiky, Poslanecké sněmovně
a Senátu 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 prezidenta republiky, předsedy
Poslanecké sněmovny nebo předsedy Senátu k předložení návrhů způsobem stanoveným
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předseda Poslanecké sněmovny, nebo předseda Senátu zveřejní tuto výzvu neprodleně poté,
co se uvolní místo člena Rady, kterého prezident republiky, Poslanecká sněmovna, nebo Senát
má povinnost navrhnout.
Následující odstavce se přečíslují.
4.

V § 7 odst. 3 písm. c) zní:

„c) má ukončené vysokoškolské vzdělání.“.
5.
V § 7 odst. 7 se slova „Poslanecká sněmovna může“ nahrazují slovy „Prezident
republiky, Poslanecká sněmovna a Senát mohou“ a za slovo „funkce“ se doplňují slova „,
pokud jej do této funkce navrhli, jen“.
6. V § 7 odst. 8 se slova „navrhne-li to Poslanecká sněmovna“ zrušují.
7. § 8 odst. 2 zní:
„(2) Rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých členů.“.
8. V § 9 odst. 1 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o České televizi
Čl. II
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., zákona č. 304/2007 Sb., se mění takto:
1.

§ 4 odst. 1 zní:

„(1) Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize, je Rada
České televize (dále jen „Rada“). Radu tvoří 9 členů, které jmenuje a odvolává předseda
vlády na návrh prezidenta republiky, Poslanecké sněmovny a Senátu, a to neprodleně po
obdržení návrhu. Prezident republiky, Poslanecká sněmovna i Senát navrhují jmenování
a odvolání jedné třetiny členů Rady, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální,
politické, sociální a kulturní názorové proudy. Členství v Radě je veřejnou funkcí.“.
2.
V § 4 odst. 2 větě první se slova „Poslanecké sněmovně“ nahrazují slovy „Prezidentu
republiky, Poslanecké sněmovně a Senátu“. V § 4 odst. 2 větě druhé se slova „předsedy
Poslanecké sněmovny“ nahrazují slovy „Prezidenta republiky, předsedy Poslanecké
sněmovny nebo předsedy Senátu“ a slova „usnesením Poslanecké sněmovny“ se nahrazují
slovy „Prezidentem republiky, usnesením Poslanecké sněmovny nebo Senátu“. Dále se v § 4
odst. 2 doplňuje třetí věta, která zní:
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„Prezident republiky, předseda Poslanecké sněmovny, nebo předseda Senátu zveřejní tuto
výzvu neprodleně poté, co se uvolní místo člena Rady, kterého prezident republiky,
Poslanecká sněmovna, nebo Senát má povinnost navrhnout.“.
3.
V § 4 odst. 3 se v písm. b) zrušuje slovo „a“ a v písm. c) se tečka na konci nahrazuje
čárkou a slovem „a“ a doplňuje se písm. d), které zní:
„ d) má ukončené vysokoškolské vzdělání.“
4. V § 4 odst. 4 zní:
„Funkční období člena Rady je 6 let.“.
5. V § 4 se odstavec 5 zrušuje.
6. V § 4 odst. 6 se věta druhá zrušuje.
7. V § 4 se odstavec 7 se za slovo „předsedu“ vkládají slova „a 2 místopředsedy“ a slovo
„ho“ se nahrazuje slovem „je“.
8. V § 6 odst. 2 se slova „Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá“ nahrazují slovy
„Prezident republiky, Poslanecká sněmovna a Senát mohou navrhnout předsedovi vlády
odvolání člena Rady z funkce, pokud jej do této funkce navrhli, jen z těchto důvodů“.
9. V § 6 odst. 3 se slova „Radu odvolat“ nahrazují slovy „předsedovi vlády navrhnout
odvolání Rady“.
10. V § 7 odst. 2 věta druhá zní:
„Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů, s výjimkou
rozhodnutí o jmenování a odvolání generálního ředitele České Televize (dále jen "generální
ředitel"), k němuž je zapotřebí alespoň 6 hlasů členů Rady.“.
11. V § 8 odst. 2 se za slova „současně Poslanecké sněmovně“ vkládají slova „ke schválení
a prezidentu republiky, Senátu a předsedovi vlády ke stanovisku“.

ČÁST TŘETÍ
Čl. III
Změna zákona o Českém rozhlasu
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.,
zákona č. 127/2005 Sb., se mění takto:
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„(1) Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu, je
Rada Českého rozhlasu (dále jen „Rada“). Radu tvoří 9 členů, které jmenuje a odvolává
předseda vlády na návrh prezidenta republiky, Poslanecké sněmovny a Senátu, a to
neprodleně po obdržení návrhu. Prezident republiky, Poslanecká sněmovna i Senát navrhují
jmenování a odvolání jedné třetiny členů Rady, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné
regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Členství v Radě je veřejnou
funkcí.“.
2. V § 4 odst. 2 větě první se slova „Poslanecké sněmovně“ nahrazují slovy „Prezidentu
republiky, Poslanecké sněmovně a Senátu“. V § 4 odst. 2 větě druhé se slova „předsedy
Poslanecké sněmovny“ nahrazují slovy „Prezidenta republiky, předsedy Poslanecké
sněmovny nebo předsedy Senátu“ a slova „usnesením Poslanecké sněmovny“ se nahrazují
slovy „Prezidentem republiky, usnesením Poslanecké sněmovny nebo Senátu“. Dále se v § 4
odst. 2 doplňuje třetí věta, která zní:
„Prezident republiky, předseda Poslanecké sněmovny, nebo předseda Senátu zveřejní tuto
výzvu neprodleně poté, co se uvolní místo člena Rady, kterého prezident republiky,
Poslanecká sněmovna, nebo Senát má povinnost navrhnout.“.
3. V § 4 odst. 3 písm. c) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. d), které zní:
„ d) má ukončené vysokoškolské vzdělání.“
4. V § 4 odst. 4 zní:
„Funkční období člena Rady je 6 let.“.
5. V § 4 se odstavec 5 zrušuje.
6. V § 4 odst. 6 se věta druhá zrušuje.
7. V § 4 se odstavec 7 se za slovo „předsedu“ vkládají slova „a 2 místopředsedy“ a slovo
„ho“ se nahrazuje slovem „je“.
8. V § 6 odst. 2 se slova „Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá“ nahrazují slovy
„Prezident republiky, Poslanecká sněmovna a Senát mohou navrhnout předsedovi vlády
odvolání člena Rady z funkce, pokud jej do této funkce navrhli, jen z těchto důvodů“.
9. V § 6 odst. 3 se slova „Radu odvolat“ nahrazují slovy „předsedovi vlády navrhnout
odvolání Rady“.
10. V § 8 odst. 2 se za slova „Poslanecké sněmovně“ vkládají slova „ke schválení
a prezidentu republiky, Senátu a předsedovi vlády ke stanovisku“.

Čl. IV
Přechodná ustanovení
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Uvolní-li se místa v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, v Radě České televize
nebo v Radě Českého rozhlasu postupně, navrhuje jmenování první třetiny členů prezident
republiky, druhé třetiny Poslanecká sněmovna a třetí třetiny Senát.

Čl. V
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení.
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Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní
úpravy a vysvětlení její nezbytnosti jako celku
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je státním orgánem, který vykonává státní
správu v oblasti televizního a rozhlasového vysílání a vysílání převzatého, dohlíží na
zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a
televizního vysílání a dbá na jeho obsahovou nezávislost. Působnost Rady je vymezena velmi
široce (v § 5). Mezi její hlavní úkoly patří dohled nad dodržováním právních předpisů
v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení
licence či v rozhodnutí o registraci, udělování, změny a odnímání licence k provozování
rozhlasového a televizního vysílání, monitoring obsahu rozhlasového a televizního vysílání aj.
V současné době má Rada 13 členů, kteří jsou jmenováni a odvoláváni předsedou
vlády na návrh Poslanecké sněmovny. Funkční období člena Rady je 6 let.
Stávající právní úpravu jmenování členů Rady považují předkladatelé této novely za
nevyhovující. Rada by měla být orgánem heterogenním a politicky nezávislým. Vzhledem
k tomu, že všichni jednotliví členové rady jsou vybíráni a navrhováni jediným politickým
tělesem, Poslaneckou sněmovnou, je velmi obtížné takové různorodosti a politické
nezávislosti dosáhnout, neboť výběr členů Rady je nutně determinován aktuální politickou
většinou v Poslanecké sněmovně.
¨
Z tohoto důvodu předkladatelé navrhují, aby členové Rady byli vybíráni více
institucemi, a to z jedné třetiny Poslaneckou sněmovnou, z jedné třetiny Senátem a z jedné
třetiny prezidentem republiky, a to na návrh vybraných bohulibých organizací, jako je tomu
již dnes v případě Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Protože složení Poslanecké
sněmovny a Senátu se principiálně liší (pokud jde o skladbu politických názorů i politických
stran, neboť senátoři jsou voleni jiným volebním systémem a na jiné funkční období),
umožňuje tento způsob výběru větší diverzitu a zároveň zvyšuje nezávislost Rady na
momentální politické situaci. Totéž platí o nominaci ze strany prezidenta republiky. Předseda
vlády zůstává v postavení orgánu, který nemá přímou pravomoc zasáhnout do nominací a
pouze organizačně sjednocuje a zabezpečuje jmenovací a odvolací agendu, vázán v tomto
návrhy prezidenta republiky, Poslanecké Sněmovny a Senátu.
Zároveň považují předkladatelé za vhodné snížit počet členů Rady na 9. Rada je dle
zákona správním orgánem s jmenovaným členstvím, nikoli voleným sborem, proto by
v zájmu efektivity jejího jednání a rozhodování neměla mít více než deset členů (srov. např. 7
členů bankovní rady ČNB). V souvislosti s tím se snižuje počet místopředsedů ze tří na dva a
zavádí se jako jediný hlasovací princip rozhodování absolutní většinou (většinou všech
členů).
Ke zvýšení kvality a odbornosti Rady by měla přispět kvalifikační podmínka, která
ukládá kandidátům podmínku ukončeného vysokoškolského vzdělání, opět obdobně jako je
tomu u členů bankovní rady ČNB.
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televizi a zákon o Českém rozhlasu v částech týkajících se Rady České televize a Rady
Českého rozhlasu.
V případě Rady České televize se snižuje počet členů na 9 analogicky s Radou pro
televizní a rozhlasové vysílání. U Rady Českého rozhlasu počet členů zůstává neměnný.
Členové obou rad mají být nadále vybíráni z jedné třetiny Poslaneckou sněmovnou, z jedné
třetiny Senátem a z jedné třetiny prezidentem republiky a to ze z důvodů uvedených výše.
Stejně jako u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání je nově uvedena podmínka ukončeného
vysokoškolského vzdělání pro jmenování člena Rady České televize a Rady Českého
rozhlasu. Ponechává se forma kvalifikovaného rozhodnutí pro volbu generálního ředitele
České televize a Českého rozhlasu, ke kterému je třeba šesti hlasů.
Zhodnocení souladu navrhované úpravy s ústavním pořádkem České republiky,
s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s akty práva Evropské
unie
Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Navrhovaná
úprava se nedotýká oblasti upravené právními předpisy Evropské unie a mezinárodními
smlouvami.
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet,
ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky
Navrhovaná úprava předpokládá úsporu státního rozpočtu za plat a související plnění
deseti členům Rady, o které se celkem snižuje počet jejích členů. Na rozpočty krajů a obcí
nebude mít navrhovaná právní úprava dopad.
Sociální dopady, dopad na životní prostředí
Navrhovaná úprava není spojena s negativními sociálními dopady a nedopadá
na životní prostředí.
Návrh a odůvodnění návrhu vyslovit souhlas s návrhem zákona již v prvém čtení.
Z důvodu, aby byl návrh projednán ještě v pátém volebním období Poslanecké
sněmovny, je účelné schválit návrh zákona co nejdříve. Proto navrhujeme, aby Poslanecká
sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení
podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
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K článku I
K bodu 1:
V souvislosti s rozšířením okruhu navrhovatelů členů Rady o prezidenta republiky a
Senát se jim poskytuje právo na informace a možnost podání stanoviska k výroční zprávě
Rady.
K bodu 2:
Počet členů Rady je snížen na 9 oproti současným 13 členům. V evropských státech se
obvykle pohybuje počet členů mediálních rad mezi 9-15 členy. Vzhledem k navrhovanému
způsobu jmenování třemi orgány je vhodné, aby počet členů Rady byl dělitelný třemi.
Navrhovaný způsob jmenování členů Rady zvyšuje značným způsobem jeho
politickou nezávislost. Uplatňují se zde tři rozdílné prvky: prezident republiky, Poslanecká
sněmovna a Senát. Všem nominujícím institucím je navíc stanovena podmínka heterogenního
výběru, a to tak, aby mezi vybranými kandidáty do Rady byly zastoupeny osoby
reprezentující významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.
K bodu 3:
Upravuje se způsob navrhování kandidátů do Rady.
K bodu 4:
Členství v Radě představuje vysoce odbornou činnost a z toho důvodu považují
předkladatelé za nezbytné rozšířit podmínky, za kterých může být člen Rady jmenován. Jedná
se o požadavek ukončeného vysokoškolského vzdělání, obdobně jako např. u členů bankovní
rady ČNB. Po doplnění tohoto požadavku se zároveň jeví jako nadbytečná podmínka
minimálního věku 25 let.
K bodu 5:
V souvislosti s rozšířením okruhu navrhovatelů členů Rady o prezidenta republiky a
Senát se jim poskytuje též právo navrhnout odvolání člena Rady, kterého do této funkce
navrhli, a zdůrazňuje se zároveň, že tak mohou učinit jen ze zákonem vymezených důvodů.
K bodu 6:
Vypouští se nadbytečná podmínka návrhu Poslanecké sněmovny na pozastavení
výkonu funkce členy Rady, byl-li vzat do vazby. Po dobu výkonu vazby nemůže být člen
Rady evidentně přítomen na zasedáních Rady, a předseda vlády by mu měl pozastavit výkon
funkce bez dalšího.
K bodu 7:
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hlasovací princip rozhodování absolutní většinou (většinou všech členů).
K bodu 8:
V souvislosti se snížením počtu členů Rady ze 13 na 9 se snižuje počet místopředsedů
ze tří na dva.
K článku II
K bodu 1:
Počet členů Rady je snížen na 9 oproti současným 15 členům. Vzhledem
k navrhovanému způsobu jmenování třemi orgány je vhodné, aby počet členů Rady byl
dělitelný třemi.
Navrhovaný způsob jmenování členů Rady zvyšuje značným způsobem jeho
politickou nezávislost. Uplatňují se zde tři rozdílné prvky: prezident republiky, Poslanecká
sněmovna a Senát.
K bodu 2:
Upravují se postupy při navrhování kandidátů.
K bodu 3:
Členství v Radě představuje vysoce odbornou činnost a z toho důvodu považují
předkladatelé za nezbytné rozšířit podmínky, za kterých může být člen Rady jmenován. Jedná
se o požadavek ukončeného vysokoškolského vzdělání, obdobně jako např. u členů bankovní
rady ČNB.
K bodu 4:
Stanoví se jednotné funkční období člena Rady v trvání 6 let.
K bodu 5:
Vylučuje se odpovědnost Rady Sněmovně, čím se vyjadřuje zvýšení nezávislosti
Rady.
K bodu 6:
Úprava odměňování členů rady je stanovena zákonem, není důvodu, aby o ní
rozhodovala usnesením Sněmovna.
K bodu 7:
Doplňují se 2 místopředsedové
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V souvislosti s rozšířením okruhu navrhovatelů členů Rady o prezidenta republiky a
Senát se jim poskytuje též právo navrhnout odvolání člena Rady, kterého do této funkce
navrhli, a zdůrazňuje se zároveň, že tak mohou učinit jen ze zákonem vymezených důvodů.
K bodu 9:
Možnost odvolání Rady jako celku se dělí mezi Poslaneckou sněmovnu a předsedu
vlády, aby se omezil jednostranný akt Sněmovny.
K bodu 10:
V souvislosti se změnou celkového počtu členů Rady se upravuje počet hlasů, který je
zapotřebí pro schválení rozhodnutí, na absolutní většinu. Kvalifikovaná většina 6 hlasů bude
třeba pro rozhodnutí, kterým se jmenuje či odvolává generální ředitel České televize.
K bodu 11:
V souvislosti s rozšířením okruhu navrhovatelů členů Rady o prezidenta republiky a
Senát se jim poskytuje právo na informace a možnost podání stanoviska k výroční zprávě
Rady.
K článku III
K bodu 1:
Navrhovaný způsob jmenování členů Rady zvyšuje značným způsobem jeho
politickou nezávislost. Uplatňují se zde tři rozdílné prvky: prezident republiky, Poslanecká
sněmovna a Senát.
K bodu 2:
Upravují se postupy při navrhování kandidátů.
K bodu 3:
Členství v Radě představuje vysoce odbornou činnost a z toho důvodu považují
předkladatelé za nezbytné rozšířit podmínky, za kterých může být člen Rady jmenován. Jedná
se o požadavek ukončeného vysokoškolského vzdělání, obdobně jako např. u členů bankovní
rady ČNB.
K bodu 4:
Stanoví se jednotné funkční období člena Rady v trvání 6 let.
K bodu 5:
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Rady.
K bodu 6:
Úprava odměňování členů rady je stanovena zákonem, není důvodu, aby o ní
rozhodovala usnesením Sněmovna.
K bodu 7:
Doplňují se 2 místopředsedové
K bodu 8:
V souvislosti s rozšířením okruhu navrhovatelů členů Rady o prezidenta republiky a
Senát se jim poskytuje též právo navrhnout odvolání člena Rady, kterého do této funkce
navrhli, a zdůrazňuje se zároveň, že tak mohou učinit jen ze zákonem vymezených důvodů.
K bodu 9:
Možnost odvolání Rady jako celku se dělí mezi Poslaneckou sněmovnu a předsedu
vlády, aby se omezil jednostranný akt Sněmovny.
K bodu 10:
V souvislosti s rozšířením okruhu navrhovatelů členů Rady o prezidenta republiky a
Senát se jim poskytuje právo na informace a možnost podání stanoviska k výroční zprávě
Rady.

K článku IV – přechodná ustanovení
S ohledem na stanovení jednotného funkčního období členů rad a na rozdělení
pravomoci navrhovat kandidáty mezi více institucí je nezbytné popsat pořadí návrhů.
K článku V – Účinnost
Datum nabytí účinnosti tohoto zákona je stanoveno s ohledem na předpokládanou
délku legislativního procesu a nezbytnou minimální legisvakanční dobu.
V Praze, dne 16. června 2009
Ondřej Liška, v. r.
Kateřina Jacques, v. r.
Přemysl Rabas, v. r.
Martin Bursík, v. r.
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vysílání s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§6
Povinnosti Rady
(1)
Rada je povinna předkládat Poslanecké sněmovně každoročně výroční zprávu o své
činnosti a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání (dále jen "výroční zpráva"),
která obsahuje zejména
a) aktuální seznam provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání,
b) informaci o situaci v rozhlasovém a televizním vysílání a v převzatém rozhlasovém a
televizním vysílání včetně informace o postupu při přechodu na digitální vysílání,
c) informaci o dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a o
uložených sankcích,
d) informaci o výsledcích kontrol dodržování povinností stanovených tímto zákonem a
podmínek stanovených provozovatelům vysílání a provozovatelům převzatého vysílání,
e) informaci o udělených licencích a kritériích, na základě kterých byly licence uděleny
žadatelům o licenci a zamítnuty žádosti všech ostatních účastníků řízení,
f) informaci o změnách licenčních podmínek provozovatelů vysílání s licencí,
g) informaci o podpoře evropské tvorby a evropské nezávislé tvorby v televizním vysílání,
plnění podílu evropské tvorby (§ 42) a nezávislé tvorby (§ 43) a o důvodech případného
nedosahování stanovených podílů,
h) návrhy opatření zohledňujících nové technologie v oblasti rozhlasového a televizního
vysílání.
(2)
Výroční zprávu je Rada povinna předložit Poslanecké sněmovně ke schválení a
současně předsedovi vlády ke stanovisku nejpozději do konce února každého kalendářního
roku. Současně je povinna ji zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Výroční
zpráva je veřejná ode dne jejího schválení Radou, jenž na ní musí být vyznačen. Poslanecká
sněmovna je oprávněna vyžadovat od Rady vysvětlení a dodatečné informace k výroční
zprávě. Rada je povinna poskytnout vysvětlení a dodatečné informace v přiměřené lhůtě,
kterou stanoví Poslanecká sněmovna.
(2)
Výroční zprávu je Rada povinna předložit Poslanecké sněmovně ke schválení
a současně prezidentu republiky, Senátu a předsedovi vlády ke stanovisku nejpozději do
konce února každého kalendářního roku. Současně je povinna ji zveřejnit způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Výroční zpráva je veřejná ode dne jejího schválení
Radou, jenž na ní musí být vyznačen. Prezident republiky, Poslanecká sněmovna, Senát
a předseda vlády jsou oprávněni vyžadovat od Rady vysvětlení a dodatečné informace
k výroční zprávě. Rada je povinna poskytnout vysvětlení a dodatečné informace
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nebo předseda vlády.
(3)
Poslanecká sněmovna může předsedovi vlády navrhnout odvolání Rady, neplní-li
Rada opakovaně závažným způsobem povinnosti uvedené v § 5 a v odstavcích 1 a 2 nebo
pokud opětovně neschválí pro závažné nedostatky výroční zprávu.
(4)
Vláda a orgány státní správy spolupracují s Radou ve věcech vysílání a jsou zejména
povinny, jde-li o věci vysílání, vyžádat si vždy stanovisko Rady a v mezích své působnosti
poskytnout Radě potřebnou součinnost.
§7
Členství v Radě
(1)
Radu tvoří 13 členů, které jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh Poslanecké
sněmovny, a to neprodleně po obdržení návrhu. Členství v Radě je veřejnou funkcí.
(1)
Radu tvoří 9 členů, které jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh
prezidenta republiky, Poslanecké sněmovny a Senátu, a to neprodleně po obdržení
návrhu. Prezident republiky, Poslanecká sněmovna i Senát navrhují jmenování a
odvolání jedné třetiny členů Rady, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné
regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Členství v Radě je veřejnou
funkcí.
(2)
Návrhy kandidátů na členy Rady předkládají prezidentu republiky, Poslanecké
sněmovně a Senátu 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 prezidenta
republiky, předsedy Poslanecké sněmovny nebo předsedy Senátu k předložení návrhů
způsobem stanoveným prezidentem republiky, usnesením Poslanecké sněmovny nebo
Senátu. Prezident republiky, předseda Poslanecké sněmovny, nebo předseda Senátu
zveřejní tuto výzvu neprodleně poté, co se uvolní místo člena Rady, kterého prezident
republiky, Poslanecká sněmovna, nebo Senát má povinnost navrhnout.
(2)(3) Funkční období člena Rady je 6 let.
(3)(4) Do funkce člena Rady může být navržen a jmenován občan České republiky, který
a) je plně způsobilý k právním úkonům,
b) má trvalý pobyt na území České republiky,
c) dosáhl věku 25 let,
c) má ukončené vysokoškolské vzdělání,
d) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje občan, který byl pravomocně odsouzen
pro trestný čin, který byl spáchán v přímé souvislosti s provozováním rozhlasového nebo
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jiný trestný čin spáchaný úmyslně, pokud jeho odsouzení pro trestné činy nebylo
zahlazeno anebo se na něj z jiného důvodu hledí, jako by nebyl odsouzen. Za bezúhonného
se dále nepovažuje občan, který nesplňuje podmínky stanovené zvláštním zákonem,6).
(4)(5) Do funkce člena Rady nemůže být navržena a jmenována osoba, která již po dvě po
sobě jdoucí funkční období, popřípadě jejich části vykonávala funkci člena Rady.
(5)(6) Členství v Radě vzniká dnem uvedeným ve jmenovacím dekretu.
(6)(7) Členství v Radě zaniká
a) uplynutím funkčního období člena Rady,
b) dnem následujícím po doručení vzdání se funkce předsedovi vlády,
c) dnem následujícím po dni doručení písemného rozhodnutí předsedy vlády o odvolání
člena Rady z funkce, popřípadě dnem uvedeným v písemném rozhodnutí o odvolání člena
Rady z funkce,
d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Rady zbaven způsobilosti k právním
úkonům nebo jímž byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena,
e) dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl člen Rady odsouzen pro některý z trestných
činů uvedených v odstavci 3 písm. d),
f) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého.
(7)(8) Prezident republiky, Poslanecká sněmovna a Senát mohou Poslanecká sněmovna
může navrhnout předsedovi vlády odvolání člena Rady z funkce, pokud jej do této funkce
navrhli, jen z těchto důvodů:
a) nevykonává-li řádně svoji funkci,
b) nesplňuje-li podmínky pro výkon funkce uvedené v tomto zákoně,
c) dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nestrannost, nezávislost nebo
nestrannost Rady.
(8)(9) Členu Rady, který byl v souvislosti s trestním stíháním vzat do vazby, pozastaví
předseda vlády na dobu vazby výkon funkce člena Rady, navrhne-li to Poslanecká sněmovna.
(9)(10) S funkcí člena Rady je neslučitelná funkce prezidenta České republiky, poslance,
senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena
bankovní rady České národní banky, funkce člena Rady České tiskové kanceláře, člena Rady
České televize, člena Rady Českého rozhlasu.
(10)(11) Členové Rady vykonávají své funkce osobně a pro jejich výkon nesmějí přijímat
žádné pokyny a instrukce.
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vystupovat v jejich prospěch.
(12)(13) Členové Rady ani osoby jim blízké nesmějí zastávat ani neplacené funkce v
jakýchkoliv orgánech společností, které podnikají v oblasti hromadných sdělovacích
prostředků, audiovize a reklamy. Členové Rady ani osoby jim blízké se dále nesmějí podílet
na podnikání obchodních společností, které působí v oblasti hromadných sdělovacích
prostředků nebo v oblasti audiovize a reklamy, a poskytovat přímo nebo zprostředkovaně za
úplatu poradenskou nebo obdobnou pomoc provozovatelům vysílání a provozovatelům
převzatého vysílání. Členové Rady nesmějí být v pracovněprávním ani jiném obdobném
vztahu k provozovateli vysílání.
(13)(14) Pokud vykonávají vedle své funkce výdělečnou činnost, jsou povinni činit tak
způsobem, který neohrozí řádný výkon funkce člena Rady. Členové Rady nesmějí vykonávat
ani vědeckou, pedagogickou, literární, publicistickou a uměleckou činnost způsobem, jímž by
mohli narušit nebo ohrozit důvěru v nezávislost a nestrannost Rady.
_______
6)
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.
§8
Jednání Rady
(1)
Pokud zákon nestanoví jinak (odstavec 2), je Rada způsobilá se usnášet, je-li přítomna
nadpoloviční většina jejích členů a je-li současně přítomen předseda Rady nebo některý
z místopředsedů.
(2)
Rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých členů, s výjimkou rozhodnutí o
udělení licence podle § 18, prodloužení licence podle § 12 odst. 8 až 12 nebo o odnětí licence
podle § 63 nebo o zrušení registrace podle § 64, kdy je k rozhodnutí třeba 9 hlasů členů Rady.
(2)

Rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých členů.

(3)
Z rozhodování Rady jsou vyloučeni členové Rady, u nichž se zřetelem na jejich poměr
k věci nebo k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům jsou důvodné pochybnosti o jejich
podjatosti. Člen Rady je povinen oznámit Radě skutečnosti nasvědčující svému vyloučení
z projednávání a rozhodování věci, jakmile se o nich dozví. O námitce podjatosti rozhoduje
Rada bez zbytečného odkladu.
(4)
Při jednání se Rada řídí svým jednacím řádem, který stanoví zejména způsob
hlasování a způsob zaznamenávání a zveřejňování rozdílných stanovisek členů Rady, způsob
volby a odvolávání předsedy Rady a místopředsedů Rady, jakož i pravidla zastupování
předsedy.
(5)
O hlasování se vede protokol, do kterého se zaznamenává, jak jednotliví členové Rady
hlasovali.
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§9
Předseda Rady a místopředsedové Rady
(1)

Rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a 23 místopředsedy.

(2)

Předseda Rady řídí činnost Rady a jedná jejím jménem.

(3)
Rada předsedu z funkce odvolá,
a) nevykonával-li funkci po dobu delší než 3 měsíce, nebo
b) nesplňuje-li podmínky pro výkon funkce člena Rady, nebo
c) vyskytují-li se ve výkonu jeho funkce opětovně vážné nedostatky.
(4)
Výkon funkce předsedy Rady zaniká
a) dnem zániku jeho členství v Radě, nebo
b) uplynutím období, na které byl Radou zvolen, nebo
c) dnem následujícím po doručení písemného rozhodnutí o odvolání z funkce, nebo
d) dnem následujícím po doručení písemného vzdání se funkce Radě, nebo
e) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého.
(5)
Po dobu, kdy předseda Rady nevykonává funkci, jej zastupuje jím pověřený
místopředseda Rady; odstavce 3 a 4 se přiměřeně použijí i na odvolání a zánik funkce
místopředsedy.
(6)
Byl-li předseda Rady nebo místopředseda Rady odvolán, je Rada povinna nového
předsedu Rady nebo místopředsedu zvolit do 30 dnů ode dne odvolání.
(7)
Obdobně je Rada povinna učinit v případě odstoupení či ukončení funkčního období
předsedy nebo některého z místopředsedů.

Platné znění příslušných částí zákona o České televizi s vyznačením navrhovaných
změn a doplnění
§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.
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Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize,
je Rada České televize (dále jen „Rada“). Radu tvoří 9 členů, které jmenuje a odvolává
předseda vlády na návrh prezidenta republiky, Poslanecké sněmovny a Senátu, a to
neprodleně po obdržení návrhu. Prezident republiky, Poslanecká sněmovna i Senát
navrhují jmenování a odvolání jedné třetiny členů Rady, a to tak, aby v ní byly
zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.
Členství v Radě je veřejnou funkcí.
(2)
Návrhy kandidátů na členy Rady předkládají Poslanecké sněmovněprezidentu
republiky, Poslanecké sněmovně a Senátu 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 sněmovnyprezidenta republiky, předsedy Poslanecké
sněmovny nebo předsedy Senátu k předložení návrhů způsobem stanoveným usnesením
Poslanecké sněmovny prezidentem republiky, usnesením Poslanecké sněmovny nebo
Senátu. Prezident republiky, předseda Poslanecké sněmovny, nebo předseda Senátu
zveřejní tuto výzvu neprodleně poté, co se uvolní místo člena Rady, kterého prezident
republiky, Poslanecká sněmovna, nebo Senát má povinnost navrhnout.
(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) a
d) má ukončené vysokoškolské vzdělání.
(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.
(4)

Funkční období člena Rady je 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 2 místopředsedy a odvolává hoje.
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§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.
(2)
Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá Prezident republiky, Poslanecká
sněmovna a Senát mohou navrhnout předsedovi vlády odvolání člena Rady z funkce,
pokud jej do této funkce navrhli, jen z těchto důvodů:
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) nezúčastňuje-li se po dobu více než 3 měsíců schůzí Rady.
(1)
Poslanecká sněmovna může Radu odvolat předsedovi vlády navrhnout odvolání
Rady, 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.
§7
(1)
Činnost Rady se řídí jednacím řádem, který Rada přijme do třiceti dnů od své první
schůze.
(2)
Rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů,
je-li přítomen předseda Rady nebo některý z místopředsedů Rady. Rozhodnutí Rada přijímá
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, s výjimkou rozhodnutí podle § 8 odst. 1 písm.
b), e), f), g), j), k) a l), která přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů, a
rozhodnutí o jmenování nebo o odvolání generálního ředitele České televize (dále jen
"generální ředitel"), k němuž je zapotřebí alespoň 10 hlasů členů Rady. Rada přijímá
rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů, s výjimkou rozhodnutí o
jmenování a odvolání generálního ředitele České televize (dále jen "generální ředitel"),
k němuž je zapotřebí alespoň 6 hlasů členů Rady.
(3)
Jednání Rady je veřejné. Veřejnost může být na základě usnesení Rady z celého
jednání nebo z jeho části vyloučena, jsou-li projednávány skutečnosti chráněné podle
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napomenout a za opakované narušování veřejného jednání vykázat z jednacích prostor.
(4)
Z jednání Rady pořizuje předsedající zápis. Zápis z jednání Rady, schválené
dokumenty podle § 8, popřípadě usnesení Rady o vyloučení veřejnosti z jejího jednání musí
být nejpozději do 3 dnů ode dne jednání Rady uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový
přístup, s výjimkou těch částí uvedených písemností, které obsahují skutečnosti chráněné
podle zvláštních právních předpisů.
§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,
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),
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(2)
Rada předkládá současně Poslanecké sněmovně ke schválení a prezidentu
republiky, Senátu a předsedovi vlády ke stanovisku 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 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.

Platné znění příslušných částí zákona o Českém rozhlasu s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění
§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.
(1)
Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého
rozhlasu, je Rada Českého rozhlasu (dále jen „Rada“). Radu tvoří 9 členů, které
jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh prezidenta republiky, Poslanecké
sněmovny a Senátu, a to neprodleně po obdržení návrhu. Prezident republiky,
Poslanecká sněmovna i Senát navrhují jmenování a odvolání jedné třetiny členů Rady, a
to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní
názorové proudy. Členství v Radě je veřejnou funkcí.
(2)
Návrhy kandidátů na členy Rady předkládají Poslanecké sněmovněprezidentu
republiky, Poslanecké sněmovně a Senátu 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 sněmovnyprezidenta republiky, předsedy Poslanecké
sněmovny nebo předsedy Senátu k předložení návrhů způsobem stanoveným usnesením
Poslanecké sněmovny prezidentem republiky, usnesením Poslanecké sněmovny nebo
Senátu. Prezident republiky, předseda Poslanecké sněmovny, nebo předseda Senátu
zveřejní tuto výzvu neprodleně poté, co se uvolní místo člena Rady, kterého prezident
republiky, Poslanecká sněmovna, nebo Senát má povinnost navrhnout.
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(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)
d) má ukončené vysokoškolské vzdělání.
(4) Členové Rady jsou voleni z kandidátů navržených podle odstavce 2 1, 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.
(4)
Funkční období člena Rady je 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 2 místopředsedy a odvolává hoje.
§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.
(2) Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá, Prezident republiky, Poslanecká
sněmovna a Senát mohou navrhnout předsedovi vlády odvolání člena Rady z funkce,
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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 předsedovi vlády navrhnout odvolání Rady,
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.
§7
(1) Činnost Rady se řídí jednacím řádem, který Rada přijme do třiceti dnů od začátku
funkčního období.
(2) Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů, s výjimkou
rozhodnutí o jmenování a odvolání generálního ředitele Českého rozhlasu (dále jen "generální
ředitel"), k němuž je zapotřebí alespoň 6 hlasů členů Rady.
(3) Jednání Rady je veřejné. Veřejnost může být na základě usnesení Rady z celého jednání
nebo z jeho části vyloučena, jsou-li projednávány skutečnosti chráněné podle zvláštních
právních předpisů. 3a) Osobu, která narušuje veřejné jednání, může předsedající napomenout
a za opakované narušování veřejného jednání vykázat z jednacích prostor.
(4) Z jednání Rady pořizuje předsedající zápis, jehož součástí nejsou skutečnosti chráněné
podle zvláštních právních předpisů. Zápis z jednání Rady, schválené dokumenty podle § 8,
popřípadě usnesení Rady o vyloučení veřejnosti z jejího jednání musí být nejpozději do 3 dnů
ode dne jednání Rady uveřejněny 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)
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e) schvalovat návrhy generálního ředitele na zřizování nebo zrušení rozhlasových studií (§ 9
odst. 8) a návrhy podle § 9 odst. 7,
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 ke schválení a prezidentu republiky, Senátu a
předsedovi vlády ke stanovisku 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.
(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.

