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Vládní návrh

na vydání

kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony
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ZÁKON
ze dne

2003,

kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony
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. a zákona č. 231/2001 Sb., se
mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 písm. a) se slovo „dvou“ a slova „s využitím části kmitočtového spektra
umožňující pokrytí území České republiky“ zrušují, slovo „pozemních“ se nahrazuje
slovem „zemských“ a na konci textu se čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova
„2 celoplošné televizní programy je Česká televize povinna vysílat analogově
prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení až do ukončení analogového
zemského televizního vysílání v České republice,“.

2.

V § 3 odst. 1 písm. c) větě první se za slovo „studií“ vkládají slova „České televize
(dále jen „televizní studia“)“, na konci věty druhé se tečka nahrazuje čárkou a věta třetí
a věta čtvrtá se zrušují.

3.

§ 4 včetně poznámek pod čarou č. 1c, 1d a 2 zní:
„§ 4

(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 nebo jmenováni na funkční období 6 let, z nichž 5 členů Rady volí a
odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu (dále jen „Poslanecká sněmovna“), 5 členů Rady
volí a odvolává Senát Parlamentu (dále jen „Senát“) a 5 členů Rady jmenuje a odvolává
předseda vlády.
(2)
Zanikne-li členu Rady z jakéhokoli důvodu členství v Radě, nového člena
Rady volí nebo jmenuje orgán, který zvolil nebo jmenoval člena Rady, jehož členství zaniklo.
Zanikne-li členu Rady členství v Radě v průběhu funkčního období, nový člen Rady může být
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období člena Rady, jehož členství zaniklo.
(3)
Do funkce člena Rady nemůže být zvolena nebo jmenována osoba, která již po
2 po sobě bezprostředně následující funkční období vykonávala funkci člena Rady.
(4)
Za účelem vymezení okruhu kandidátů na funkci člena Rady (dále jen
„kandidát“) určí Poslanecká sněmovna nebo Senát svým usnesením před každou volbou členů
Rady právnické osoby v počtu odpovídajícím dvojnásobku počtu členů Rady, které mají
zvolit; Poslanecká sněmovna z právnických osob představujících významné kulturní,
regionální, zaměstnavatelské a náboženské zájmy a Senát z právnických osob představujících
významné kulturní, odborové, národnostní, vzdělávací a ekologické zájmy. Určené právnické
osoby předseda Poslanecké sněmovny nebo předseda Senátu podle příslušnosti vyzve, aby
předložily návrh svého kandidáta způsobem stanoveným usnesením Poslanecké sněmovny
nebo usnesením Senátu.
(5)
Předseda vlády jmenuje členy Rady na návrh právnických osob, které
představují významné vědecké a profesní zájmy, které před jmenováním členů Rady vyzve,
aby způsobem stanoveným ve výzvě předložily návrh svého kandidáta.
(6)
Právnická osoba, která byla podle odstavce 4 nebo 5 vyzvána k předložení
návrhu kandidáta (dále jen „oprávněná osoba“), není při jeho výběru omezena okruhem osob
spjatých s předmětem její činnosti. Návrh téhož kandidáta může oprávněná osoba předložit
pouze jednomu z orgánů, které volí nebo jmenují členy Rady.
(7)
Oprávněná osoba může návrh svého kandidáta předložit ve lhůtě stanovené ve
zveřejněné výzvě předsedy Poslanecké sněmovny nebo předsedy Senátu, anebo předsedy
vlády. Písemně odůvodněný návrh musí obsahovat prohlášení oprávněné osoby, že návrh
téhož kandidáta souběžně nepředkládá jinému orgánu, který volí nebo jmenuje členy Rady, a
musí k němu být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že se svou
kandidaturou souhlasí, že mu nejsou známy překážky členství v Radě podle § 5, popřípadě že
tyto překážky pominou ke dni volby členů Rady, a že nedal souhlas k tomu, aby byl jako
kandidát souběžně navržen jinou oprávněnou osobou. V prohlášení kandidát dále uvede
místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, datum narození a doplní ho ověřenými kopiemi
dokladů osvědčujících bezúhonnost podle odstavce 10 písm. c).
(8)
Orgán, který potřebný počet členů Rady nezvolí nebo nejmenuje z kandidátů
navržených na základě zveřejněné výzvy, může výzvy opakovat, dokud nezvolí nebo
nejmenuje všechny členy Rady, k jejichž volbě nebo jmenování je příslušný.
(9)
Návrhy kandidátů, kteří nebyli zvoleni nebo jmenováni členy Rady, příslušný
orgán vrátí oprávněným osobám se všemi přílohami.
(10)

Členem Rady může být zvolen nebo jmenován občan České republiky,1c) který

a) je plně způsobilý k právním úkonům,1d)
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 předpisem.2)
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místopředsedy.
(12)
jmenoval.

Členové Rady jsou ze své činnosti odpovědni orgánu, který je zvolil nebo

_____________
1c

) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č.
272/1993 Sb., zákona č. 140/1995 Sb., zákona č. 139/1996 Sb., zákona č. 194/1999 Sb. a zákona č.
320/2002 Sb.
1d
) § 8 a násl. občanského zákoníku.
2
) § 2 odst. 1 zákona 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.“.

4.

V § 5 odst. 1 se slova „České republiky“ zrušují.

5.

V § 5 odstavce 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 2a a 3 znějí:

„(2) Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo
v politických hnutích, ani nesmí v jejich prospěch veřejně vystupovat nebo působit v jejich
prospěch při výkonu své funkce v Radě; dále se nesmí podílet na podnikání v oblasti
hromadných sdělovacích prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly
být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo
nestrannost jeho rozhodování v Radě. Člen Rady nesmí v České televizi zastávat jinou funkci
nebo vykonávat výdělečnou činnost, ani nesmí mít od České televize jiné příjmy, než peněžitá
plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce podle tohoto zákona nebo příjmy z užití
předmětů ochrany podle autorského zákona.2a)
(3) Předpoklady pro výkon funkce člen Rady nesplňuje, je-li osobou blízkou3) osobě,
která v České televizi zastává placenou funkci nebo vykonává výdělečnou činnost, popřípadě
má od České televize jiné příjmy, než příjmy z užití předmětů ochrany podle autorského
zákona, anebo která se podílí na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků nebo
zastupuje obchodní zájmy, které by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost
rozhodování člena Rady v Radě.
_____________
2a

) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon).
3
) § 116 občanského zákoníku.“.

6.

V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) Členství v Radě zaniká:
a) uplynutím období, na které byl člen Rady zvolen nebo jmenován,
b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se funkce
člena Rady předsedovi Poslanecké sněmovny, byl-li zvolen Poslaneckou sněmovnu,
předsedovi Senátu, byl-li zvolen Senátem, anebo předsedovi vlády, byl-li jmenován
předsedou vlády,
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rozhodnutí příslušného orgánu o odvolání z funkce, nepodal-li člen Rady ve stanovené
lhůtě návrh k soudu podle § 13a odst. 1, nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu,
jímž byl ve lhůtě podaný návrh k soudu podle § 13a odst. 1 zamítnut, byl-li člen Rady
odvolán 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, jímž byl člen Rady odsouzen pro trestný čin spáchaný
úmyslně,
f) smrtí.“.
7.

V § 6 odst. 2 se v úvodní části textu slova „člena Rady z funkce“ zrušují a za slovo
„odvolá“ se vkládají slova „z funkce člena Rady, kterého zvolila, Senát odvolá z funkce
člena Rady, kterého zvolil, a předseda vlády odvolá z funkce člena Rady, kterého
jmenoval,“.

8.

V § 6 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) nezúčastňuje-li se po dobu více než 3 měsíců schůzí Rady.“.
9.

V § 6 odstavec 3 zní:

„(3) Pokud Poslanecká sněmovna i Senát svými usneseními vysloví nesouhlas se
stejnou Výroční zprávou o činnosti České televize, nebo pokud Poslanecká sněmovna i Senát
svými usneseními vysloví nesouhlas se stejnou Výroční zprávou o hospodaření České
televize, členům Rady, kteří jimi byli zvoleni, zanikne členství v Radě. Usnesení, jímž
Poslanecká sněmovna nebo Senát vysloví nesouhlas s některou z výročních zpráv, zveřejní
předseda Poslanecké sněmovny nebo Senátu do 3 pracovních dnů ode dne přijetí tohoto
usnesení způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

10.

V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Členství v Radě zaniká podle odstavce 3 všem členům Rady, kteří byli zvoleni
Poslaneckou sněmovnou a Senátem, dnem bezprostředně následujícím po dni schválení
v pořadí pozdějšího usnesení Poslanecké sněmovny nebo Senátu, jímž byl Poslaneckou
sněmovnou nebo Senátem vysloven nesouhlas se stejnou Výroční zprávou o činnosti České
televize nebo se stejnou Výroční zprávou o hospodaření České televize. Noví členové Rady
jsou v tomto případě voleni podle § 4 odst. 2.“.

11.

V § 7 odst. 1 se slova „začátku funkčního období“ nahrazují slovy „své první schůze“.

12.

V § 7 odstavec 2 zní:

„(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
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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.“.

13.

V § 7 odst. 4 větě první se slova „ , jehož součástí nejsou skutečnosti chráněné podle
zvláštních právních předpisů“ zrušují, na konci odstavce se tečka nahrazuje čárkou a
doplňují se slova „s výjimkou těch částí uvedených písemností, které obsahují
skutečnosti chráněné podle zvláštních právních předpisů.“.

14.

V § 8 odst. 1 písm. a) se slova „České televize (dále jen „televizní studia“)“ zrušují.

15.

V § 8 odst. 1 písmeno b) včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:

„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,
_____________
4

) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb.
5
) Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb.“.

16.

V § 8 odst. 1 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která včetně poznámky
pod čarou č. 6 znějí:

„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)
_____________
6

) 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.“.

Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena e) až l).
17.

V § 8 odst. 1 písmeno f) zní:

„f) schvalovat na návrh generálního ředitele Kodex České televize, který stanoví zásady
naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání,“.
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V § 8 odst. 1 písm. g) se slova „(§ 9 odst. 8)“ nahrazují slovy „(§ 9 odst. 9)“ a slova „§
9 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 9 odst. 8“.

19.

V § 8 odst. 1 písm. k) se za slova „(§ 8a)“ vkládají slova „ , schvalovat její kontrolní řád
(§ 8a odst. 7)“ a slova „(§ 8a odst. 7)“ se nahrazují slovy „(§ 8b odst. 5)“.

20.

V § 8 odstavec 2 zní:

„(2) Rada předkládá současně Poslanecké sněmovně, Senátu a předsedovi vlády
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, Senátu a předsedovi vlády zveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup.“.

21.

V § 8 odst. 4 se slovo „tvorby“ nahrazuje slovem „výroby“.

22.

V § 8a odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „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)“.

23.

V § 8a odst. 2 se na konci věty první doplňují slova „z občanů České republiky
s odbornými předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí komise“ a věta druhá včetně
poznámky pod čarou č. 2 se zrušuje.

24.

V § 8a odst. 3 větě první se číslo „2“ nahrazuje číslem „4“ a ve větě druhé se slova „§ 4
odst. 3“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 10“.

25.

V § 8a odst. 6 se slovo „schopna“ nahrazuje slovem „způsobilá“.

26.

V § 8a se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9.
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V § 8a odst. 7 se věta první nahrazuje větou „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.“, ve větě druhé se slova
„souvisejících s účetnictvím či“ nahrazují slovy „nebo účetních“ a slova „požadovaná
vysvětlení“ se nahrazují slovy „požadované informace“ a na konci se doplňuje věta
„Podmínky a způsob provádění kontrol stanoví kontrolní řád dozorčí komise, který
schvaluje Rada.“.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:
_____________
„7) § 4 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

28.

V § 8a odst. 8 se ve větě první slovo „kontroly“ nahrazuje slovem „funkce“ a ve větě
druhé se za slovo „ukončení“ vkládá slovo „výkonu“.

29.

Za § 8a se vkládá nový § 8b, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8 a 9 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
České televize 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 Česká televize 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) V případě, že se člen Rady nezúčastnil všech schůzí Rady v kalendářním měsíci,
odměna stanovená podle odstavce 1 se poměrně krátí, a to podle záznamů o účasti v zápisech
z jednání Rady.
(5) Výši odměn členů dozorčí komise stanoví Rada.
(6) Členu Rady a členu dozorčí komise přísluší náhrada cestovních výdajů
souvisejících s výkonem funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům podle zvláštního
právního předpisu.8) 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.

-9(7) Výkon funkce člena Rady a výkon funkce člena dozorčí komise je překážkou
v práci z důvodu obecného zájmu podle zvláštního právního předpisu.9) Zaměstnavatel
poskytne členu Rady a členu dozorčí komise pracovní volno bez náhrady mzdy.
(8) Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady a s výkonem
funkce člena dozorčí komise poskytuje členům Rady a členům dozorčí komise Česká televize.
Odměny a další náležitosti podle věty první jsou splatné ve dni pravidelného termínu výplaty
mzdy zaměstnanců České televize.
_____________
8

) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., zákona č. 125/1998 Sb.,
zákona č. 36/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č.
320/2002 Sb.
9
) § 124 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 74/1994 Sb.“.

30.

V § 9 odst. 4 se slova „§ 4 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 10“.

31.

V § 9 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(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, nepodal-li generální ředitel ve stanovené lhůtě
návrh k soudu podle § 13a odst. 2, nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu, jímž
byl ve lhůtě podaný návrh k soudu podle § 13a odst. 2 zamítnut, byl-li generální ředitel
odvolán z funkce,
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.“.
Dosavadní odstavce 6 až 12 se označují jako odstavce 7 až 13.
32.

V § 9 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:
„(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 předpisů10) 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,

- 10 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.
_____________
10

) Například zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb.
a zákona č. 320/2002 Sb.“.

33.

V § 9 odst. 8 se za slovo „K“ vkládají slova „uzavření smlouvy o“, za slova „pronájmu
nemovitostí“ se vkládají slova „nebo jejich částí v majetku České televize“, slova „ke
zcizení“ se nahrazují slovy „smlouvy o převodu“ a za slovo „částí“ se vkládají slova „v
majetku České televize“.

34.

V § 9 odstavec 9 zní:

„(9) Televizní studia, s výjimkou Televizního studia Brno a Televizního studia
Ostrava, může generální ředitel zřizovat a zrušovat s předchozím souhlasem Rady.“.

35.

V § 9 odst. 11 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“ a slova „§ 4 odst. 3 písm. c)“ se
nahrazují slovy „§ 4 odst. 10 a § 5 odst. 1 a 2“.

36.

V § 9 odst. 12 se věta první nahrazuje větou „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“)“.

37.

V § 9 odst. 13 se slovo „prozatímního“ nahrazuje slovy „zástupce generálního“, za
slovo „se“ se vkládají slova „v době do jmenování nového generálního ředitele“ a číslo
„9“ se nahrazuje číslem „11“.

38.

V § 11 odst. 1 se slova „(§ 2 tohoto zákona)“ nahrazují slovy „(§ 2 a 3)“.

39.

Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12 zní:
„§ 11a
Oddělené účtování
(1) Česká televize vede účetnictví podle zvláštního právního předpisu.4)

(2) Česká televize je povinna organizačně oddělit činnosti spočívající
v poskytování veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 a 3) od podnikatelských
činností (§ 11 odst. 1). Za každou z těchto činností je Česká televize povinna účtovat tak, aby

- 11 účetnictví umožňovalo rozlišení nákladů a výnosů souvisejících s poskytováním veřejné
služby v oblasti televizního vysílání a nákladů a výnosů souvisejících s podnikatelskými
činnostmi. Metody rozlišování nákladů a výnosů a jejich přiřazování k činnostem podle § 2 a
3 nebo podle § 11 odst. 1 stanoví Česká televize vnitřním předpisem (dále jen „Účetní
standardy České televize“), který musí naplňovat požadavky práva Evropských
společenství.6)
(3) Česká televize je povinna uchovávat údaje o naplňování povinnosti podle
odstavce 2 po dobu stanovenou právem Evropských společenství6) a na výzvu tyto údaje
předávat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,12) a to spolu s Účetními standardy České
televize a dalšími podklady nezbytnými k posouzení naplňování povinnosti podle odstavce 2.
_____________
12

) § 2 písm. c) zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění zákona č.
187/1999 Sb.“.

40.

V § 12 odst. 1 se za slovem „Ostrava“ čárka zrušuje, slovo „případně“ se nahrazuje
slovem „a“ a slova „§ 9 odst. 8“ se nahrazují slovy „§ 9 odst. 9“.

41.

V § 12 odst. 2 se slova „zcizení a“ nahrazují slovy „uzavírání smluv o převodu,
popřípadě o“ a za slovo „nemovitostí“ se vkládají slova „nebo jejich částí v majetku
České televize“.

42.

V § 12 odst. 3 se doplňuje věta druhá, která zní: „Časový rozsah regionálního vysílání
zpravodajských a publicistických pořadů podle § 3 odst. 1 písm. c) činí u Televizního
studia Brno a Televizního studia Ostrava alespoň 25 minut denně; u televizních studií
zřizovaných generálním ředitelem podle § 9 odst. 9 může být doba takového vysílání
kratší.“.

43.

V § 12 odstavec 4 zní:

„(4) Podíl vysílacího času televizních studií na celostátních vysílacích okruzích činí
v měsíčním úhrnu alespoň 8 % celkového vysílacího času České televize.“.

44.

Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13 a 14
zní:
„Soudní přezkum
§ 13a

(1) Proti usnesení, kterým Poslanecká sněmovna podle § 6 odst. 2 schválila odvolání
člena Rady z funkce, nebo proti usnesení, kterým Senát podle § 6 odst. 2 schválil odvolání
člena Rady z funkce, anebo proti obdobnému rozhodnutí předsedy vlády, se může člen Rady,
o jehož odvolání z funkce jde, do 3 pracovních dnů ode dne doručení domáhat ochrany u

- 12 soudu podle zvláštního právního předpisu13) podáním návrhu na zrušení takového usnesení
nebo rozhodnutí, má-li za to, že jeho odvoláním z funkce člena Rady byl porušen tento zákon;
včas podaný návrh má odkladný účinek.
(2) Proti rozhodnutí Rady o odvolání z funkce generálního ředitele se může generální
ředitel do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle
zvláštního právního předpisu14) podáním návrhu na zrušení tohoto rozhodnutí, má-li za to, že
jeho odvoláním z funkce generálního ředitele byl porušen tento zákon; včas podaný návrh má
odkladný účinek.
_____________
13
14

) § 200ab občanského soudního řádu.
) § 200ac občanského soudního řádu.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení
(1) Při první volbě a jmenování členů Rady České televize podle zákona č. 483/1991
Sb., o České televizi, ve znění tohoto zákona, Poslanecká sněmovna Parlamentu zvolí 5 členů
Rady České televize na funkční období 6 let, Senát Parlamentu zvolí 5 členů Rady České
televize na funkční období 4 let a předseda vlády jmenuje 5 členů Rady České televize na
funkční období 2 let. O zvolení nebo jmenování každého člena Rady České televize informuje
příslušný orgán generálního ředitele České televize.
(2) První schůzi Rady České televize ustavené podle zákona č. 483/1991 Sb., ve
znění tohoto zákona, svolá generální ředitel České televize nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy
bude podle odstavce 1 informován, že bylo zvoleno a jmenováno, popřípadě pouze zvoleno,
alespoň 10 členů z 15 členů Rady České televize. Počínaje touto schůzí Rada České televize
může přijímat rozhodnutí podle zákona č. 483/1991 Sb., ve znění tohoto zákona, s výjimkou
volby předsedy Rady a místopředsedů Rady, která se může uskutečnit teprve po zvolení a
jmenování všech 15 členů Rady České televize. Na dobu do zvolení a jmenování všech svých
členů si Rada České televize zvolí prozatímního předsedu Rady, popřípadě prozatímní
místopředsedy Rady.
(3) Funkce členů Rady České televize, kteří byli zvoleni přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, zanikají dnem, kdy se uskuteční první schůze Rady České televize svolaná
podle odstavce 2.
(4) Pro účely určení výše odměny členů Rady České televize se v době ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2003 za průměrnou měsíční mzdu
zaměstnanců podle § 8b odst. 1 zákona č. 483/1991 Sb., ve znění tohoto zákona, považuje
částka 21 326 Kč.
(5) Česká televize je povinna přizpůsobit svůj statut zákonu č. 483/1991 Sb., ve
znění tohoto zákona, nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

- 13 Čl. III
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č.
483/1991 Sb., o České televizi, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
Čl. IV
Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č.
47/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb. a zákona č. 192/2002 Sb., se mění
takto:
1.

V § 46a se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
2.

V § 46a odst. 2 se za slovo „postupu“ vkládají slova „při volbě členů Rady“ a slova
„postup podle odstavců 1 a 2“ se nahrazují slovy „volbu členů Rady“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o jednacím řádu Senátu
Čl. V

Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb., se mění
takto:
1. V § 36 odst. 1 se za slova „imunitní výbor“ vkládají slova „ , volební výbor“.
2. Za § 41 se vkládá nový § 41a, který včetně nadpisu zní:
„§ 41a
Volební výbor
(1) Volební výbor se zřizuje pro účely volby členů Rady České televize.
(2) Podrobnosti postupu při volbě členů Rady České televize upraví Senát svým
usnesením, kterým také určí, v jakém rozsahu se pro tuto volbu použije volební řád (příloha č.
2).“.

- 14 ČÁST ČTVRTÁ
Změna občanského soudního řádu
Čl. VI
Za § 200aa zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967
Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č.
133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb.,
zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákon č. 117/1994
Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č.
118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb.,
nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu
Ústavního soudu uveřejněného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č.
227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona
č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 2/2000
Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000
Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č.
220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb.,
zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001
Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb.,
zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002
Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č.
320/2002 Sb., se vkládají nové § 200ab a 200ac, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou
č. 34h znějí:
„§ 200ab
Řízení ve věcech zrušení usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
nebo Senátu Parlamentu České republiky o odvolání člena Rady České televize z funkce
anebo rozhodnutí předsedy vlády o odvolání člena Rady České televize z funkce
(1) Jestliže Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká
sněmovna“), Senát Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“) nebo předseda vlády
odvolají člena Rady České televize z funkce, může se člen Rady České televize, o jehož
odvolání jde, podle zvláštního právního předpisu34h) obrátit na soud s návrhem na zrušení
usnesení Poslanecké sněmovny nebo Senátu anebo rozhodnutí předsedy vlády, kterým byl
z funkce člena Rady České televize odvolán.
(2) Účastníkem řízení podle odstavce 1 je navrhovatel a Poslanecká sněmovna, je-li
navrhovatelem člen Rady České televize zvolený Poslaneckou sněmovnou, nebo Senát, je-li
navrhovatelem člen Rady České televize zvolený Senátem, anebo předseda vlády, je-li
navrhovatelem člen Rady České televize jmenovaný předsedou vlády.
(3) Soud o návrhu rozhodne do 30 dnů ode dne doručení návrhu.
(4) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.

- 15 § 200ac
Řízení ve věci zrušení rozhodnutí Rady České televize o odvolání generálního ředitele
České televize z funkce
(1) Jestliže Rada České televize odvolá generálního ředitele České televize z funkce,
může se generální ředitel České televize podle zvláštního právního předpisu34h) obrátit na
soud s návrhem na zrušení rozhodnutí Rady České televize, kterým byl z funkce generálního
ředitele České televize odvolán.
(2) Účastníkem řízení podle odstavce 1 je navrhovatel a Rada České televize.
(3) Soud o návrhu rozhodne do 30 dnů ode dne doručení návrhu.
(4) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.
_____________
34h

) § 13a zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č.

/2003 Sb.“.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. VII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2003, s výjimkou ustanovení § 11a odst.
2 a 3 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění tohoto zákona, která nabývají
účinnosti od počátku prvního účetního období České televize následujícího po dni vstupu
smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

- 16 Důvodová zpráva
Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
Práva, povinnosti a organizační uspořádání provozovatele televizního vysílání ze
zákona upravuje 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. a zákona č. 231/2001
Sb. (dále jen „zákon o České televizi“).
K problematice televizního vysílání se vztahují rovněž další právní předpisy. Jedná se
především o zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a o zákon č. 597/1992 Sb., o zrušení
Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře.
České televize se dále přímo dotýkají zákon č. 36/1993 Sb., o některých opatřeních v oblasti
rozhlasového a televizního vysílání, zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních
poplatcích, ve znění zákona č. 135/1997 Sb., zákona č. 231/2001 Sb. a zákona č. 192/2002
Sb., a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002
Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
Česká televize byla založena jako instituce provozující televizní vysílání a hospodařící
s vlastním majetkem. Jedná se o právnickou osobu, která je nezávislá na státu a neručí za jeho
závazky stejně tak, jako stát neručí za závazky její. Zákon o České televizi této veřejnoprávní
instituci ukládá plnění specifických úkolů, které ji výrazně odlišují od soukromých
provozovatelů televizního vysílání. Stanoví jí povinnost poskytovat službu veřejnosti v oblasti
televizního vysílání, kterou Česká televize plní zejména tím, že vytváří a šíří programy na
celém území České republiky. Mezi hlavní úkoly České televize náleží mj. poskytování
objektivních, vyvážených, ověřených a všestranných informací, které umožňují svobodné
vytváření názorů a rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky, včetně příslušníků
národnostních a etnických menšin.
Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize je
Rada České televize (dále jen "Rada"). Rada má 15 členů volených Poslaneckou sněmovnou
Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna“) na šestileté funkční období.
Do působnosti Rady mj. náleží jmenování a odvolávání generálního ředitele České televize,
schvalování rozpočtu a závěrečného účtu, rozhodování o stížnostech týkajících se generálního
ředitele apod. Rada je povinna předkládat Poslanecké sněmovně Výroční zprávu o činnosti
České televize a Výroční zprávu o hospodaření České televize a je tedy de facto
spoluodpovědná za hospodaření veřejnoprávního provozovatele televizního vysílání, ačkoliv
jediným nástrojem, jímž může jeho hospodaření ovlivnit, je schvalování rozpočtu a
závěrečného účtu a kontrola plnění rozpočtu.
Jako instituce nezávislá na státu a státním rozpočtu je Česká televize financována
prostřednictvím televizních poplatků vybíraných na základě zákona č. 252/1994 Sb., o
rozhlasových a televizních poplatcích, v platném znění, v souvislosti s držením televizního
přijímače. Finančními zdroji České televize jsou též příjmy z reklamy a další podnikatelské,
popřípadě jiné činnosti. Zákon č. 231/2001 Sb. však stanoví omezující časový limit pro
vysílání reklamy u České televize na 1% denního vysílacího času.
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nezbytnosti jako celku
Návrh novely zákona o České televizi je předkládán na základě programového
prohlášení vlády z července 2002. Platné znění zákona o České televizi je výsledkem potřeby
urychleně řešit mimořádnou situaci, v níž se tento provozovatel veřejnoprávního televizního
vysílání ocitl na přelomu let 2000 a 2001. Na podzim roku 2000 předložila vláda Parlamentu
České republiky návrh novely zákonů o České televizi a o Českém rozhlasu, která do
uvedených právních předpisů zaváděla nový pojem veřejné služby, vycházející z užívaného
pojmu „veřejnoprávní vysílání“, a v rámci definování úkolů veřejné služby podrobněji
vymezovala úkoly České televize a Českého rozhlasu, jejichž naplňování odlišuje
veřejnoprávní provozovatele od provozovatelů komerčního vysílání. Pod vlivem událostí v
České televizi v závěru roku 2000 však Poslanecká sněmovna ve snaze vyřešit situaci v České
televizi v nejkratší možné době projednala a schválila pouze tu část vládou předloženého
návrhu zákona, která se týkala změny zákona o České televizi. Za stavu legislativní nouze ve
zkráceném jednání přijala změny týkající se Rady České televize, charakterizované nadále
jako orgán, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize, a způsobu
volby členů Rady z návrhů kandidátů předložených organizacemi a sdruženími
představujícími kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské,
školské, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Tato změna směřovala k posílení
veřejného aspektu kontroly veřejnoprávního média v souladu s Doporučením Rady Evropy č.
R(96)10, k zárukám nezávislosti veřejnoprávního vysílání, jež deklaruje, že členové dozorčích
orgánů mají zastupovat obecné zájmy společnosti a mají být jmenováni otevřeným a
pluralistickým způsobem. V zájmu zajištění reprezentativnosti Rady ve vztahu k množství
rozdílných organizací, jež mohou navrhovat kandidáty na členy Rady, se rovněž rozšířil počet
členů Rady z devíti na patnáct. Koncepce, že Rada je ze své činnosti odpovědná orgánu, který
ji volí, zůstala ovšem nezměněna, a způsoby odvolání jednotlivých členů Rady i Rady jako
celku byly upraveny s ohledem na nově formulované úkoly.
Návrhem novely zákona o České televizi, který byl přijat jako zákon č. 39/2001 Sb.,
byla rozšířena a zpřesněna ustanovení týkající se výčtu funkcí a činností neslučitelných s
členstvím v Radě, jakož i podmínky, které způsobují zánik funkce člena Rady. Tato
ustanovení bylo třeba doplnit vzhledem k jejich zastaralosti a nutnosti věcné precizace. Dále
bylo výslovně stanoveno, že Rada nemá možnost zasahovat do tvorby a vysílání televizních
pořadů. V tomto ohledu kontroly naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání bylo
postavení Rady posíleno jejími novými oprávněními vydávat doporučení týkající se
programové nabídky a schvalovat dlouhodobé plány programového rozvoje, jakož i
navazující povinností generálního ředitele v případech stanovených Statutem konzultovat s ní
jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců České televize.
Výše uvedená změna zákona o České televizi zakotvila rovněž princip veřejného
jednání Rady jako významný posun k posílení její nezávislosti a zprůhlednění činnosti.
Veřejnosti, kterou Rada zastupuje, se tím dává větší možnost kontroly práce tohoto orgánu.
Změnou zákona byla též rozšířena oprávnění Rady s cílem umožnit jí uplatnění většího vlivu
na celkový vývoj České televize i na její programové schéma. Rada tak může prostřednictvím
svého souhlasu ovlivňovat technický a ekonomický rozvoj a programové schéma na každý
kalendářní rok, schvalovat i kontrolovat plnění rozpočtu a schvalovat závěrečný účet České
televize. K zabezpečení této funkce zákon upravil povinnost Rady ustavit si jako poradní
orgán dozorčí komisi, která jí bude nápomocna při kontrole hospodaření České televize.
Členové dozorčí komise jsou Radou voleni a odvoláváni a jí odpovědni. Financování činnosti
Rady a dozorčí komise je zajištěno ze zvláštní výdajové položky rozpočtu České televize,
vyhrazené na zabezpečení činnosti Rady.
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vztahu k přesnému vymezení úkolů České televize jako poskytovatele veřejné služby v oblasti
televizního vysílání. Nedošlo však k takové změně právní úpravy, která by posílila a zaručila
nezávislost České televize na možných politických vlivech, neboť princip volby členů Rady
pouze Poslaneckou sněmovnou zůstal zachován.
Vláda jmenovaná v červenci 2002 ve svém programovém prohlášení jasně
formulovala, že hodlá posílit nezávislost provozovatelů veřejnoprávního vysílání, tj. i České
televize. V souvislosti s tímto prohlášením je předkládán návrh novely zákona o České
televizi, který by měl zaručit větší nezávislost Rady na politickém vlivu a upravit i některé
další záležitosti, jejichž začlenění do zákona o České televizi se ukázalo jako potřebné.
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky
Z hlediska ústavního pořádku České republiky je východiskem navrhovaného
právního předpisu zejména čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Návrh novely zákona o
České televizi plně respektuje právo na informace, právo na jejich příjem a vyhledávání.
Návrh zákona je rovněž v souladu s čl. 25 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje
příslušníkům národnostních a etnických menšin právo na rozvíjení vlastní kulturní identity.
4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je
Česká republika vázána a s právem Evropských společenství
Návrh zákona je v souladu s čl. 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod, jež deklaruje právo na svobodu projevu a informací bez zasahování
státních orgánů a bez ohledu na hranice.
Právní předpisy Evropských společenství neobsahují žádnou speciální úpravu pro
veřejnoprávní vysílání. Na veřejnoprávní televizní vysílání se obecně vztahuje směrnice č.
89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států
upravujících provozování televizního vysílání, novelizovaná směrnicí č. 97/36/ES.
Ustanovení této směrnice byla transponována do zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, jenž platí pro veřejnoprávní i
soukromé provozovatele televizního vysílání.
Návrh zákona je v souladu s Protokolem o systému veřejnoprávního vysílání v
členských státech, jenž tvoří přílohu Smlouvy o založení Evropského společenství, ve znění
změn provedených tzv. Amsterodamskou smlouvou, která byla podepsána 2. října 1997 a
vstoupila v platnost 1. května 1999 (dále jen „Smlouva o ES“). Protokol deklaruje, že
veřejnoprávní rozhlas a veřejnoprávní televize plní důležité společenské funkce při ochraně
plurality ve vysílání a jsou přímo spjaty s demokratickými, sociálními a kulturními potřebami
společnosti. Protokol výslovně uznává pravomoci členských států financovat veřejnoprávní
vysílání za podmínky, že toto financování neovlivní podmínky obchodu a soutěže
v Evropském společenství v míře, která by byla v rozporu se společným zájmem, přičemž se
přihlíží k realizaci veřejné služby.
Navrhovaná právní úprava, podle níž bude Rada České televize mj. sledovat
transparentnost organizačního uspořádání a finančních vztahů v České televizi, respektuje
požadavky směrnice Evropské komise 80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi
členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků,
ve znění směrnice Evropské komise 93/84/EHS a směrnice Evropské komise 2000/52/ES.
Návrh zákona je v souladu rovněž s rezolucí Rady Evropy ze dne 25.2.1999 (1999/C
30/01), která zdůrazňuje hlavní úkoly a poslání veřejnoprávního vysílání spočívající v
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jazykové rozmanitosti, a s doporučeními Rady Evropy č. R (96)10 a č. (2000)23, které
obsahují všeobecná pravidla pro veřejnoprávní vysílání zaručující co možná nejkvalitnější a
nezávislé vysílání.
Návrh zákona je plně slučitelný s právem Evropských společenství.
Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, se na oblast navrhované
právní úpravy nevztahují.
5.

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy, zejména
nároky na státní rozpočet

Česká televize je institucí, jejíž činnost není hrazena ze státního rozpočtu. I nadále je
zachována úprava, podle níž jsou finančními zdroji České televize televizní poplatky vybírané
podle zákona č. 252/1994 Sb. a dále příjem z vlastní podnikatelské i jiné činnosti. Pokud jde o
náklady na činnost Rady a její dozorčí komise jsou hrazeny ze zvláštní výdajové položky
rozpočtu České televize.
V důsledku nové právní úpravy nevzniknou žádné nároky na státní rozpočet ani na
ostatní veřejné rozpočty.
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K Čl. I:
K bodu 1
Zatím nelze určit, kdy, za jakých limitujících podmínek z hlediska kapacity
disponibilních kmitočtů, ani v jaké podobě nabyde právní úprava přechodu na digitální
vysílání účinnosti, proto se navrhují jen takové úpravy § 3 odst. 1 písm. a) zákona o České
televizi, které by České televizi bez dalšího umožnily umístit své programy v komerčním
digitálním multiplexu, pokud by Česká republika v době zahájení provozu prvního digitálního
multiplexu neměla k dispozici dostatek zkoordinovaných kmitočtů pro zřízení digitálního
multiplexu veřejné služby.
Navrhovanou změnou ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) se dále (pro dobu po přijetí
právní úpravy umožňující zahájení přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání)
zakotvuje povinnost České televize vysílat oba své stávající programy analogově až do
úplného ukončení analogového vysílání v České republice. Pokud by totiž Česká televize
vysílala své programy pouze digitálně a nikoli souběžně analogově, zbavila by část obyvatel
České republiky odkázaných pouze na analogový příjem televizního vysílání možnosti
sledovat veřejnoprávní programy financované z koncesionářských poplatků, jejichž platbě
jsou zákonem podrobeni.
Nahrazení slova „pozemních“ slovem „zemských“ má terminologicky zpřesňující
význam.

K bodu 2
V ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) větě první se zavádí legislativní zkratka pro televizní
studia České televize, jejichž úprava je obsažena v § 8, 9 a 12. Úprava časového rozsahu
regionálního vysílání zpravodajských a publicistických pořadů televizních studií se převádí do
§ 12 odst. 3, neboť § 3 odst. 1 vymezuje naplňování veřejné služby pro Českou televizi, nikoli
pro její organizační součásti.

K bodu 3
Ustanovení § 4 nově upravuje ustavování a postavení Rady. Zákon výslovně stanoví,
že Rada je orgánem České televize, jehož prostřednictvím se uplatňuje právo veřejnosti na
kontrolu činnosti České televize. Tzn., že napříště by Rada měla být dozorčím orgánem, jehož
úkolem je dohlížet na plnění veřejnoprávního poslání České televize, a který je
nezpochybnitelně začleněn do organizační struktury České televize. Účelem této změny je
zejména eliminace dosavadní nejednoznačnosti právní úpravy postavení Rady ve vztahu
k České televizi jako celku, které problematizuje rozhodování soudů. Např. v odůvodnění
rozsudku 15C 212/2001, jímž Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl o neplatnosti některých
usnesení Rady a jako žalovanou, resp. odsouzenou stranu, neoznačil Radu, nýbrž Českou
televizi, se konstatuje: „Skutečnost, že orgán, který jmenuje zaměstnance do funkce, přičemž
tato skutečnost zakládá pracovní poměr k České televizi, nemá právní subjektivitu a ze
zákona je na České televizi nezávislý, nemůže být tomu, kdo tvrdí, že mu byla způsobena
újma na jeho právech, k tíži, neboť by se neměl proti komu práva dovolat, když Rada České
televize právní subjektivitu nemá a soud s ní tedy nemůže jednat jako s účastníkem řízení.“. Je
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na jeho právech, na soudní ochranu, kterou mu přiznává Listina základních práv a svobod.
Tím zároveň svědčí o nedostatku zákona, na který cit. rozsudek soudu poukazuje slovy:
„Soudu v této věci nepřísluší hodnotit právní úpravu platnou a účinnou, nýbrž pouze zákon
v konkrétní věci vykládat“. Explicitně zákonem založené užší organizační sepjetí České
televize s Radou, by pak mělo přispět rovněž k posílení sounáležitosti České televize a Rady
při naplňování úkolů veřejné služby a ve svých důsledcích i k posílení ochrany nezávislosti
České televize na orgánech státu, politických vlivech a ekonomických zájmech. Toto řešení
bere zřetel i na skutečnost, že přímé organizační začlenění tzv. správních a programových rad
do veřejnoprávních provozovatelů vysílání je běžné v členských zemích Evropské unie.
Stávající právní úprava nevyhovuje ani požadavku na zajištění nezávislosti Rady
„jmenováním jejích členů otevřeným a pluralistickým způsobem“, jak jej formuluje část III
bod 2 doporučení Rady Evropy č. R (96) 10, neboť platný zákon volbu členů Rady svěřuje
pouze jednomu orgánu - Poslanecké sněmovně. Té zároveň umožňuje v zákonem
stanovených případech Radu jako celek odvolat. Zákon tudíž nezaručuje politickou
nezávislost Rady, resp. její odolnost proti možným politickým tlakům. S cílem posílení
nezávislosti Rady se proto navrhují koncepční změny v právní úpravě ustavování Rady a nová
právní úprava odvolávání členů Rady, popř. zániku členství v Radě některých členů Rady ze
zákona.
Navrhuje se, aby členové Rady byli nově voleni, resp. jmenováni 3 různými orgány, a
to Poslaneckou sněmovnou, Senátem a předsedou vlády. Počet 15 členů Rady zůstává
zachován s tím, že každá z komor Parlamentu bude volit po jedné třetině členů Rady a jednu
třetinu členů Rady jmenuje předseda vlády.
Podle platného znění zákona předkládají Poslanecké sněmovně návrhy kandidátů na
členy Rady organizace a sdružení představující nejrůznější zájmy ve společnosti. Tento
princip se navrhuje v určité míře zachovat, je však třeba jednoznačně stanovit, že návrhy
kandidátů mohou předkládat jen právnické osoby, aby se odstranily případné výkladové
nejasnosti stran právní povahy subjektů, které mohou být za účelem navržení kandidátů
příslušnými orgány osloveny.
Vzhledem k tomu, že po 5 členech Rady bude nominovat každá z komor Parlamentu a
předseda vlády, je třeba podle zaměření zájmů vymezit 3 základní okruhy organizací tak, aby
se jednotlivé komory Parlamentu i předseda vlády se svými výzvami k předložení návrhů
kandidáta na člena Rady mohli obracet na převážně odlišný okruh organizací. Tedy, aby si
orgány příslušné k volbě a jmenování členů Rady v případech, kdy je zájmové zaměření
konkrétní organizace vymezeno obecně nebo zahrnuje více různých zájmů, popřípadě kdy
může být rozdílně interpretováno, příliš nekonkurovaly. Výčet organizací, resp. zájmů, které
reprezentují, stanovený v platném znění zákona, se proto navrhuje rozdělit mezi Poslaneckou
sněmovnu, Senát a předsedu vlády tak, aby Poslanecké sněmovně i Senátu byla dána možnost
oslovit organizace zastupující významné kulturní zájmy, zatímco u ostatních organizací by
směřování jejich výzev bylo limitováno vždy specifickým druhem zastupovaných zájmů.
S tímto záměrem navrhovaná úprava Poslanecké sněmovně přisuzuje organizace představující
významné kulturní, regionální, zaměstnavatelské a náboženské zájmy a Senátu organizace
představující významné kulturní, odborové, národnostní, vzdělávací a ekologické zájmy.
Předseda vlády může k předložení návrhů kandidáta na člena Rady vyzvat organizace
představující významné vědecké a profesní zájmy.
Každému z orgánů, které volí či jmenují členy Rady, se přitom ponechává možnost
skutečné volby, resp. výběru konkrétních organizací. V případě Poslanecké sněmovny a
Senátu navrhovaná úprava ještě stanoví, aby si svými usneseními před každou volbou členů
Rady určily jmenovitý seznam právnických osob v počtu odpovídajícím dvojnásobku počtu
členů Rady, kteří mají být zvoleni. Takto určené právnické osoby poté předsedové obou
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usnesením Poslanecké sněmovny, resp. usnesením Senátu. Pokud jde o předsedu vlády,
navrhovaná úprava ponechává na něm, které z organizací vymezených okruhem
zastupovaných zájmů k předložení návrhu kandidáta vyzve, aniž by mu ukládala povinnost
vyzvat organizace v počtu odpovídajícím dvojnásobku počtu členů Rady, které jmenuje.
Členy Rady pak bude předseda vlády vybírat na základě svého uvážení z návrhů kandidátů
předložených vyzvanými organizacemi.
Organizace navrhující kandidáty na členy Rady Poslanecké sněmovně, Senátu a
předsedovi vlády nejsou při výběru těchto kandidátů zákonem omezeny na své zaměstnance,
členy ani osoby spjaté s předmětem činnosti, kterou samy vyvíjejí. Všem navrhujícím
organizacím je tedy ve vztahu k návrhům kandidátů poskytnuta volnost výběru.
Nezvolí-li nebo nejmenuje-li některý z výše uvedených orgánů z jakéhokoli důvodu
potřebný počet členů Rady z návrhů kandidátů, které mu byly předloženy, navrhovaná úprava
mu umožňuje, aby svou výzvu opakoval. Pro případ, že jednu právnickou osobu osloví více
než jeden z orgánů příslušných k nominaci členů Rady, zavádí se pravidlo, že návrh téhož
kandidáta (totožné fyzické osoby) lze předložit jen jednomu z uvedených orgánů.
Z navrhované úpravy vyplývá, že Radu nelze odvolat jako celek, tedy že Rada nemůže
být jako celek ani odpovědná. Jako mimořádnou „pojistku“ navrhovaná úprava zakotvuje
institut zániku členství všech 10 členů Rady zvolených oběma komorami Parlamentu ze
zákona, a to pro případ, že obě komory Parlamentu svými usneseními vysloví nesouhlas se
stejnou Výroční zprávou o činnosti České televize nebo se stejnou Výroční zprávou o
hospodaření České televize. Obě tyto výroční zprávy zpracovává a všem orgánům příslušným
volit nebo jmenovat členy Rady předkládá Rada.
Rozumí se, že na zánik funkce člena Rady ze zákona nelze uplatnit institut soudního
přezkumu. Kontinuitu Rady ustavené podle nové právní úpravy by v tomto případě
zajišťovala pouze třetina členů Rady jmenovaných předsedou vlády.
Každý jednotlivý člen Rady jinak odpovídá tomu orgánu, který jej zvolil nebo
jmenoval a pouze tento orgán je příslušný jej z funkce člena Rady odvolat. V případě, že
příslušný orgán nabyde přesvědčení o naplnění některé z taxativně stanovených skutkových
podstat, jímž zákon individuální odvolání členů Rady podmiňuje, příslušným orgánům se
odvolání konkrétního člena Rady dokonce ukládá. Každému odvolanému členu Rady se však
zároveň přiznává právo na soudní ochranu. Umožňuje se mu obrátit se na nezávislý soud
s návrhem na zrušení usnesení nebo rozhodnutí, jímž byl z funkce odvolán, pokud by takové
usnesení nebo rozhodnutí bylo v rozporu se zákonem a odvolávaný člen Rady by tuto
skutečnost náležitě doložil.
Osobní předpoklady podmiňující volbu nebo jmenování do funkce člena Rady
zůstávají zachovány v dosavadním rozsahu. Zachována zůstává i úprava volby předsedy
Rady. Nově se navrhuje stanovit oprávnění Rady zvolit ze všech svých členů nejvýše 4
místopředsedy. Tento počet místopředsedů Rady je navrhován jako maximální možný ve
vztahu k celkovému počtu členů Rady na straně jedné a se zřetelem na objem práce tohoto
orgánu na straně druhé.

K bodu 4
Znění § 5 odst. 1 vycházelo ze zákona č. 103/1992 Sb., který uváděl název Rada
České republiky pro rozhlasové televizní vysílání. Navržená změna již respektuje nový název
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání zavedený zákonem č. 231/2001 Sb.
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Účel ustanovení § 5 odst. 2 zůstává zachován. Jeho znění je však věcně upraveno a
formulačně precizováno. Především se jako překážka výkonu funkce člena Rady vypouští
zákaz zastávat funkce ve společenských organizacích a sdruženích, občanských iniciativách
apod. Tento zákaz totiž znemožňuje členství v Radě těm občanům, kteří se aktivně účastní
činnosti různých subjektů v rámci občanské společnosti. To nebylo a není záměrem
zákonodárce. Naopak je nutné připustit, aby členem Rady mohl být zvolen nebo jmenován i
občan, který se činnosti jakéhokoli subjektu v rámci občanské společnosti aktivně účastní. Z
povahy Rady, jako orgánu nezávislého na politické moci, vyplývá potřeba zakotvit v zákoně
neslučitelnost funkce člena Rady s funkcemi v politických stranách a v politických hnutích.
Znění uvedeného ustanovení se rovněž navrhuje upravit tak, aby z něj bylo zřejmé, že člen
Rady nesmí ve prospěch politických stran nebo hnutí veřejně vystupovat, ani nesmí při
výkonu své funkce člena Rady působit (tj. i neveřejně) v jejich prospěch.
Věcně zpřesněn je zákaz podílení se na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích
prostředků, neboť původní znění „být členem společností, které působí v oblasti hromadných
sdělovacích prostředků“ nepostihuje všechny formy účasti na podnikání uvedených subjektů.
Za účelem zajištění nezávislosti člena Rady na instituci, jejíž činnost je předmětem
jeho dohledu, se navrhuje výslovně stanovit, že člen Rady nesmí v České televizi zastávat
jinou funkci nebo vykonávat výdělečnou činnost, ani nesmí mít od České televize jiné příjmy,
než peněžitá plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce člena Rady, popř. příjmy z
užití předmětů ochrany ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Jedná se
zejména o příjmy z užití autorských děl, výkonu výkonných umělců, popřípadě zvukových
nebo zvukově obrazových záznamů.
Z ustanovení bylo vypuštěno slovní spojení „žádný majetkový prospěch z provozování
televizního vysílání“, neboť bylo předmětem výkladových problémů. Pojem „majetkový
prospěch“ je totiž obtížně uchopitelný sám o sobě, aniž by bylo uvažováno jeho spojení
s provozováním televizního vysílání. Tento pojem má jádro významového pole (o němž
nebývají pochybnosti) a sémantický okraj (pole vágnosti), jehož právní význam (odlišný od
obecného základu spisovného jazyka) není uzuálně ani interpretačně ustálen. Anticipovaným
restriktivním výkladem by mohl být učiněn závěr, že u majetkového prospěchu by mělo jít
vždy o rozmnožení dosavadního majetku o nové majetkové hodnoty (např. bylo by něco
někomu dáno, zřízeno, přiznáno, popř. pro někoho konáno). Je však nesporné, že hodnotu
majetku lze zvýšit nejen navýšením jeho aktiv, nýbrž též snížením pasiv, čímž se předchozí
závěr zpochybňuje. Při zohlednění těchto skutečností by extenzivní interpretací slovního
spojení „žádný majetkový prospěch s provozováním televizního vysílání“ bylo možné (i při
respektování pravidel právní logiky) dospět k výsledku, že takový prospěch může spočívat
v tom, že se dosavadní majetek nezmenšil, třebaže by k tomu došlo, pokud by televizní
vysílání nebylo provozováno. Z naznačených polárních variant interpretací jsou zřejmé
důvody vypuštění shora cit. slovního spojení z ustanovení § 5 odst. 2.
K posílení nezávislosti členů Rady na managementu České televize a k vyloučení
osobních vazeb mezi členy Rady a zaměstnanci České televize se nově navrhuje stanovit, že
členem Rady nemůže být ten, kdo je ve smyslu § 116 občanského zákoníku osobou blízkou
osobě, která v České televizi zastává placenou funkci nebo vykonává výdělečnou činnost,
popřípadě osobě, která má od České televize jiné příjmy, než příjmy z užití předmětů ochrany
podle autorského zákona, anebo osobou blízkou osobě, která se podílí na podnikání v oblasti
hromadných sdělovacích prostředků nebo zastupuje obchodní zájmy, které by mohly ohrozit
důvěru v nezávislost nebo nestrannost rozhodování člena Rady v Radě. Vzhledem k tomu, že
se jedná o úpravu poměrů členů Rady, kteří dohlíží na činnost veřejnoprávního vysílatele, byl
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obecně.
Zcela vypuštěno pak bylo neoprávněně omezující ustanovení, zakazující členu Rady a
osobě jemu blízké pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah k České televizi i po dobu 2 let
od ukončení členství v Radě.

K bodu 6
Důsledky nové právní úpravy ustavení Rady, volby nebo jmenování jejích členů a
odvolávání jednotlivých členů Rady z funkce, včetně možnosti soudního přezkumu odvolání,
byly promítnuty do úpravy zániku členství v Radě. Důvody zániku členství v Radě dosud
obecně uvedené v § 6 odst. 1 písm. d), byly přesněji formulovány v samostatných
pododstavcích § 6 odst. 1. V návaznosti na zaváděnou úpravu soudní ochrany člena Rady
proti odvolání z funkce byla doplněna i úprava určení okamžiku zániku funkce člena Rady
pro tento případ.

K bodům 7 a 8
Dosavadní znění ustanovení § 6 odst. 2 upravuje případy, při jejichž naplnění musí
Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolat. Výčet těchto důvodů přejímá i nově
navrhovaná úprava s tím, že při jejich naplnění přísluší odvolání člena Rady z funkce orgánu,
který jej zvolil nebo jmenoval.
Ustanovení § 6 odst. 2 písm. c) v platném znění stanoví, že člena Rady lze z funkce
odvolat, nevykonává-li po dobu více než 3 měsíců svou funkci. Protože však člen Rady
setrvává ve funkci po dobu od zvolení nebo jmenování až do okamžiku, který zákon upravuje
v § 6 odst. 1, jeho nečinnost lze spolehlivě dovodit pouze ve vazbě na účast na schůzích Rady.
Navrhuje se, aby důvodem pro odvolání člena Rady z funkce byla neúčast na schůzích Rady
po dobu více než 3 měsíců.

K bodu 9
V důsledku nového ustavování Rady (volby a jmenování jejích členů třemi různými
orgány) se v § 6 odst. 3 zavádí institut zániku členství dvou třetin členů Rady (tj. 10 členů
Rady) ze zákona pro případ, že Poslanecká sněmovna i Senát vysloví svými usneseními
nesouhlas s některou z výročních zpráv, které jim byly Radou předloženy podle § 8 odst. 2.
Podmínkou uplatnění tohoto institutu je, aby obě komory Parlamentu vyslovily svými
usneseními nesouhlas se stejnou výroční zprávou a aby předsedové obou komor Parlamentu
tato usnesení zveřejnili způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Rozumí se, že v případě zániku členství v Radě ze zákona, není využitelný institut
soudního přezkumu podle § 13a zákona.

K bodu 10
V návaznosti na nově zaváděný institut zániku členství v Radě ze zákona v § 6 odst. 3
je třeba upravit i okamžik, ke kterému v tomto případě členství v Radě zaniká.
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K bodu 11
V návaznosti na ustanovení Čl. II odst. 2 této novely zákona o České televizi se
upravuje určení lhůty, ve které Rada ustavená podle nové právní úpravy přijme svůj nový
jednací řád.

K bodu 12
Dosavadní úprava podmiňuje přijímání rozhodnutí Rady nadpoloviční většinou hlasů
všech jejích členů. Tato úprava v praxi komplikuje činnost Rady, neboť jí neumožňuje
přijmout ani procedurální rozhodnutí, je-li přítomno méně než 8 (z celkem 15) členů Rady.
Jelikož funkce člena Rady není vykonávána v pracovněprávním nebo jiném obdobném
vztahu, nelze na všech schůzích zajistit přítomnost dostatečného počtu členů Rady. Navrhuje
se pro přijímání běžných rozhodnutí Rady stanovit kvórum nadpoloviční většinou přítomných
členů Rady. Pro přijímání některých závažnějších rozhodnutí Rady v rámci působnosti podle
§ 8 se i nadále ponechává kvórum nadpoloviční většiny všech členů Rady.
Jmenování a odvolání generálního ředitele České televize je nejzávažnějším
rozhodnutím Rady a nejvýznamnějším nástrojem uplatňování jejího vlivu na chod České
televize. Pro přijetí takového rozhodnutí platná úprava vyžaduje souhlas alespoň 10 z 15
členů Rady.

K bodu 13
Navrhuje se upravit znění ustanovení § 7 odst. 4 tak, aby skutečnosti chráněné podle
zvláštních právních předpisů mohly být součástí zápisů z jednání Rady, aniž by byly
zveřejňovány.

K bodu 14
Změna v § 8 odst. 1 písm. a) představuje legislativně technickou úpravu textu.
Navrhuje se vypuštění legislativní zkratky, která je již zavedena v § 3 odst. 1 písm. c).

K bodu 15
Významnou působností Rady je schvalování rozpočtu a závěrečného účtu České
televize a kontrola plnění jejího rozpočtu. Navrhuje se § 8 odst. 1 písm. b) formulovat
přesněji, aby z něj vyplývalo, že Rada je povinna kromě rozpočtu České televize schvalovat
také přehled pohledávek a závazků a účetní závěrku České televize splňující náležitosti
stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále se do zákona o České televizi zavádí
dosud chybějící povinnost České televize podrobovat svou účetní závěrku ověření auditorem.
Neexistence této povinnosti v platné právní úpravě byla terčem opakované kritiky vzhledem k
objemu finančních prostředků, kterými Česká televize každoročně disponuje.
Kontrolní působnost Rady vyjádřená v § 8 odst. 1 písm. b) části textu za středníkem
byla z důvodu zpřehlednění právní úpravy převedena do nového ustanovení § 8 odst. 1 písm.
c).
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Namísto doposud vágně stanovené působnosti Rady kontrolovat plnění rozpočtu
České televize, jejíž výklad může vést k absurdním závěrům (např., že Rada může kontrolovat
sebemenší finanční transakce), se navrhuje stanovit působnost Rady kontrolovat účelné a
hospodárné využívání finančních zdrojů a majetku České televize v rámci schváleného
rozpočtu České televize. Rozumí se, že ani nově formulovaná působnost Rady nezbavuje
management České televize v čele s jejím generálním ředitelem odpovědnosti za řádné
hospodaření České televize. Proto Rada může generálního ředitele na zjištěné nedostatky v
hospodaření pouze písemně upozorňovat.
Česká televize splňuje definiční znaky subjektů, vůči nimž je třeba uplatnit požadavky
na transparentnost vnitřního organizačního a finančního uspořádání, stanovené směrnicí
Evropské komise 80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a
veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků, ve znění Směrnice
Evropské komise 2000/52/ES. Konkrétní povinnosti vyplývající z uvedené směrnice ES byly
promítnuty do § 11a, jímž se zákon o České televizi nově doplňuje (viz. bod 45 zvláštní části
této důvodové zprávy). Do § 8 odst. 1 písm. d) se začleňuje působnost Rady naplňování
těchto povinností sledovat.

K bodu 17
Jedním z nejdůležitějších vnitřních předpisů České televize je Kodex České televize
(dále jen „Kodex“), který stanoví zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního
vysílání, zejména zásady zpravodajství a tvorby programu, etické zásady žurnalistické práce,
zobrazování násilí ve vysílání a etická pravidla vysílání. Jedná se tedy o dokument, který je
určen nejen zaměstnancům České televize, nýbrž i některým jejím externím
spolupracovníkům. Platná právní úprava však stanoví, že Kodex schvaluje Poslanecká
sněmovna, a že jeho porušení je kvalifikováno jako porušení pracovní kázně podle zákoníku
práce. Touto úpravou byla zakotvena pravomoc Poslanecké sněmovny schvalovat interní
předpis provozovatele veřejnoprávního vysílání. Stanovením nové skutkové podstaty porušení
pracovní kázně došlo i k nepřípustné nepřímé novelizaci zákoníku práce. Znění § 8 odst. 1
písm. f) se proto navrhuje změnit tak, aby Kodex schvalovala pouze Rada, a to na návrh
generálního ředitele.

K bodu 18
Změny v § 8 odst. 1 písm. g) mají povahu legislativně technických úprav textu.

K bodu 19
Do § 8a odst. 7 obecně vymezujícího kontrolní oprávnění členů dozorčí komise byla
doplněna věta třetí odkazující na podmínky a způsob provádění kontrol, které stanoví
kontrolní řád dozorčí komise schvalovaný Radou. Tato působnost Rady se proto systémově
zařazuje i do výčtu jejích stávajících působností v § 8 odst. 1 písm. k).
Skutečnost, že výši odměn členů dozorčí komise stanoví Rada, která je vyjádřena i v
platném znění zákona, se z legislativně technického hlediska navrhuje doplnit správným
odkazem.
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Rozdělení výroční zprávy o činnosti a hospodaření České televize v zákoně o České
televizi na dvě samostatné zprávy bylo vedeno potřebou výraznějšího odlišení ekonomické
problematiky od problematiky ostatní. Výroční zpráva o činnosti České televize nyní
obsahuje údaje hodnotící naplňování poslání České televize. Výroční zpráva o hospodaření
České televize je zatím zaměřena především na hodnocení finanční efektivnosti poskytování
veřejné služby, tj. na prokazování hospodárnosti vynakládání televizních poplatků.
V souvislosti s novými povinnostmi České televize podle § 11a se stanoví, že samostatná část
Výroční zprávy o hospodaření České televize musí být věnována naplňování požadavků práva
Evropských společenství, týkajících se transparentnosti organizačního a finančního
uspořádání tzv. „veřejných podniků“.
Podle zákona o České televizi předkládá Rada doposud obě uvedené zprávy jen
Poslanecké sněmovně. Nově se navrhuje, aby Rada tyto zprávy předkládala všem 3 orgánům,
které volí nebo jmenují její členy. V zájmu zachování principu publicity musí být obě zprávy i
nadále zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkových přístup.

K bodu 21
§ 8 odst. 4 vyjadřuje zásadu, že členové Rady nemohou přímo ovlivňovat televizní
vysílání a jeho skladbu. Tato zásada zůstává zachována, pouze nepřesný pojem „tvorba“ se
navrhuje nahradit pojmem „výroba“, který odpovídá i příslušným předpisům v oblasti
audiovize, práva autorského a práv souvisejících s právem autorským.

K bodu 22
Nově formulovaná ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a d) rozšiřují obsah i rozsah
působnosti Rady při kontrole hospodaření České televize. V důsledku této úpravy je třeba v §
8a odst. 1 nově vymezit rovněž úkoly dozorčí komise, která je poradním orgánem Rady ve
věcech hospodaření České televize.

K bodu 23
Vzhledem k působnosti dozorčí komise je třeba na její členy vztáhnout požadavek
odborných předpokladů pro výkon kontroly hospodaření a účtování České televize.
Dále se navrhuje, aby stejně jako je tomu u členů Rady, nebyl výkon jejich funkce
považován za veřejnou funkci ve smyslu zákoníku práce. V následně doplňovaném § 8b odst.
6 se pak stanoví, že výkon funkce člena Rady a výkon funkce člena dozorčí komise je
překážkou v práci z důvodu obecného zájmu. Ve vztahu k těmto funkcím je tedy třeba
postupovat podle zvláštní úpravy ve smyslu § 124 odst. 1 zákoníku práce.

K bodu 24
Funkční období členů dozorčí komise v trvání 2 let se jeví jako příliš krátké, neboť
efektivní provádění kontroly vyžaduje nejen kvalifikační předpoklady z oblasti ekonomiky a
účetnictví, nýbrž i dobrou znalost specifik vztahujících se k hospodaření České televize. Z
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roky.
Ostatní změny mají legislativně technickou povahu.

K bodu 25
Slovní spojení „schopna se usnášet“ se zpřesňuje na „způsobilá se usnášet“.

K bodu 26
§ 8a odst. 7 se zrušuje, neboť úprava v něm obsažená se převádí do nového § 8b, který
upravuje odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady a s výkonem
funkce člena dozorčí komise.

K bodu 27
Ustanovení § 8a odst. 7 upravuje oprávnění členů dozorčí komise při výkonu kontrolní
činnosti. V praxi se tato úprava ukázala jako příliš obecná, umožňující rozšiřující výklad.
Členům dozorčí komise umožňovala kdykoli bez vědomí vedoucích zaměstnanců České
televize požadovat jakákoli vysvětlení a předložení zákonem nepřesně specifikovaných
dokladů od kteréhokoli zaměstnance. Navrhuje se proto změnit předmětnou úpravu tak, aby
bylo zřejmé, že členové dozorčí komise jsou oprávněni nahlížet do účetních dokladů, účetních
záznamů a dalších písemností pouze s vědomím generálního ředitele. V souladu se zákonem o
účetnictví se upravuje i správné označení příslušných účetních dokladů. Radě se ukládá
stanovit podrobnější podmínky a způsob provádění kontrol v kontrolním řádu.

K bodu 28
Změna v § 8a odst. 8 představují legislativně technické úpravy textu.

K bodu 29
Doposud zákon o České televizi stanoví, že výši odměn členů Rady určuje Poslanecká
sněmovna svým usnesením. Tento způsob odměňování členů Rady odporuje požadavku podle
části III bodu 2 doporučení Rady Evropy č. R (96)10 k zárukám nezávislosti veřejnoprávního
vysílání, podle něhož: „Je třeba, aby pravidla pro odměny členů dozorčích orgánů pro
organizace veřejnoprávního vysílání byla určena jasným a otevřeným způsobem, a aby byla
uvedena v právních textech, jimiž se tyto organizace řídí.“. Navrhuje se proto 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 České televize, jejíž výši bude
Česká televize povinna zveřejňovat ve stanoveném termínu způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Průměrná hrubá měsíční mzda bude násobena koeficienty odměn stanovenými zvlášť
pro předsedu Rady, pro místopředsedu Rady a pro člena Rady. Výše těchto koeficientů byla
odvozena z částky 21 326 Kč tak, aby se navrhovaná výše odměn předsedy Rady,
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sněmovnou s účinností od 1. listopadu 2002. Částku ve výši 21 326 Kč sdělila zpracovateli
Česká televize jako svůj kvalifikovaný odhad průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců
České televize pro rok 2003.
Částka 21 326 Kč je uvedena rovněž v Čl. II odstavci 4 tohoto zákona, a to jako částka
rozhodná pro určení výše odměn členů Rady v době od předpokládané účinnosti nové právní
úpravy do 31. prosince 2003.
Při neúčasti na všech schůzích Rady, by odměna člena Rady měla být poměrně
krácena.
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 (zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách), přičemž se
pro účely tohoto zákona vymezuje pojem „pracovní cesta“.
Pro členy dozorčí komise je i nadále zachovávána úprava, že jejich odměny stanoví
Rada. Důvodem je skutečnost, že Rada dozorčí komisi zřizuje jako svůj poradní orgán, a že
pracovní nasazení jednotlivých členů dozorčí komise může být v časovém i výkonnostním
srovnání velmi diferencované.

K bodu 30
Změna představuje legislativně technickou úpravu textu.

K bodu 31
Do § 9 se doplňuje chybějící úprava určení doby zániku výkonu funkce generálního
ředitele pro jednotlivé případy zániku této funkce. Důvody zániku výkonu funkce generálního
ředitele jsou obdobné jako důvody zániku členství v Radě (§ 6 odst. 1).

K bodu 32
Dosavadní úprava odvolávání generálního ředitele z funkce rozeznává jednak důvody,
při jejichž naplnění je Rada povinna generálního ředitele z funkce odvolat (důvody
obligatorní), jednak důvody, při jejichž naplnění jej z funkce odvolat může (důvody
fakultativní). Fakultativní důvody pak vymezuje demonstrativním výčtem.
Možnost odvolání generálního ředitele z funkce je nejvýznamnější ze všech
kompetencí, které zákon Radě svěřuje za účelem výkonu dohledu nad naplňováním úkolů
veřejné služby v České televize. Důvody pro odvolání generálního ředitele tudíž musí být
vymezeny taxativně, aby nemohly být zneužívány k nepřípustnému nátlaku na generálního
ředitele. Neměly by být stanovovány jako důvody obligatorní, neboť každé odvolání
generálního ředitele může situaci v České televizi destabilizovat. Rada by proto vždy předtím,
než k případnému odvolání generálního ředitele přistoupí, měla mít možnost s přihlédnutím
ke všem okolnostem zvažovat, zda, příp. v jaké míře, byla v konkrétním případě skutková
podstata pro takový krok naplněna, a to aniž by na ni samu mohl být vykonáván nátlak, že je
povinna generálního ředitele odvolat.
Pro odvolání generálního ředitele se proto stanoví pouze taxativně vyjmenované
důvody s tím, že v případě jejich naplnění Rada sama rozhodne, zda k odvolání generálního
ředitele přistoupí či nikoli.
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a) a b), by pak mělo obligatorně předcházet alespoň jedno písemné upozornění generálního
ředitele Radou na konkrétní nedostatky v jeho činnosti nebo v činnosti České televize
v posledních 12 měsících.

K bodu 33
Změny představují legislativně technické úpravy zaměřené na srozumitelnost a určitost
textu.

K bodu 34
Generálnímu řediteli se v § 9 odst. 9 ponechává pravomoc s předchozím souhlasem
Rady zřizovat a zrušovat televizní studia České televize, s výjimkou Televizního studia Brno
a Televizního studia Ostrava. Text § 9 odst. 9 se pouze formulačně upravuje. Stávající
normativní vyjádření této pravomoci generálního ředitele totiž umožňuje výklad, že vyjma
Televizního studia Brno a Televizního studia Ostrava, je generální ředitel povinen všechna
ostatní televizní studia zřizovat. Zřizování, popř. rušení televizních studií přitom závisí na
ekonomické situaci České televize, tudíž nemůže být stanoveno jako závazné.

K bodu 35
Změny představují legislativně technické úpravy textu.

K bodu 36
Nová právní úprava zrušuje nestandardní funkci tzv. „prozatímního ředitele České
televize“ a pro dobu, kdy nebude funkce generálního ředitele řádně obsazena, stanoví, že
Českou televizi řídí zástupce generálního ředitele určený výslovně za tímto účelem Statutem
České televize.

K bodu 37
Změny v § 9 odst. 13 představují legislativně technická zpřesnění textu v návaznosti
na novou úpravu podle § 9 odst. 12.

K bodu 38
V § 11 odst. 1 je v závorce chybně uveden neúplný odkaz na § 2, namísto odkazu na §
2 a 3. Tento nedostatek se napravuje.
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Čl. 86 Smlouvy o založení Evropského společenství za účelem zajištění spravedlivého
a účinného uplatňování pravidel hospodářské soutěže v členských státech požaduje, aby u
veřejnoprávních subjektů a subjektů, kterým byla udělena zvláštní nebo výlučná práva, jakož i
u subjektů, jimž bylo svěřeno poskytování služeb obecného hospodářského významu, členské
státy neučinily ani nezachovaly v platnosti opatření odporující Smlouvě o ES. Zároveň Čl. 86
Smlouvy o ES stanoví, že na jeho provádění dohlíží Evropská komise (dále jen „Komise“),
která je za tím účelem oprávněna vydávat směrnice a rozhodnutí. Bližší požadavky na
vytvoření právních podmínek pro respektování pravidel Smlouvy o ES příslušnými
veřejnoprávními subjekty tudíž stanoví 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 (dále jen „směrnice 80/723/EHS“). Směrnice 80/723/EHS požaduje, aby
členské státy zajistily, že příslušné veřejnoprávní subjekty
a) přijmou vnitřní předpis obsahující podrobný popis účetních metod, které stanoví
objektivní kritéria pro přiřazování, resp. alokování, nákladů a výnosů buď činnostem,
jimiž jsou naplňovány úkoly veřejné služby, nebo ostatním činnostem,
b) uspořádají svou finanční a organizační strukturu tak, aby odpovídala požadavku na
oddělené účtování o veřejnoprávních a o jiných aktivitách,
c) zajistí oddělené účtování o veřejnoprávních a o jiných aktivitách, včetně oddělené
evidence nákladů a výnosů těmto aktivitám přiřazovaných,
d) zajistí uchovávání údajů o plnění povinností podle písm. a) až c) po směrnicí 80/723/EHS
stanovenou dobu a v případě potřeby je poskytovat příslušnému státnímu orgánu.
Členským státům směrnice 80/723/EHS v Čl. 5 ukládá, aby na vyžádání předložily Komisi
údaje o finanční a organizační struktuře všech subjektů, na které její úprava dopadá, a to spolu
se všemi podklady nezbytnými k posouzení vyžádaných údajů. Tato úprava platí obecně, tzn.
pro všechna odvětví hospodářství, kde působí subjekty, jimž členské státy udělují zvláštní
nebo výlučná práva, popřípadě poskytují náhrady ve formě plateb za poskytování služeb
obecného hospodářského významu. Jejím účelem je zajistit, aby pravidla hospodářské soutěže
obsažená ve Smlouvě o ES byla i v těchto odvětvích spravedlivě a efektivně uplatňována,
zejména aby nedocházelo k zneužívání dominantního postavení ve smyslu Čl. 82 Smlouvy o
ES nebo státní podpory ve smyslu Čl. 87 Smlouvy o ES, pokud nejsou slučitelné s pravidly
společného trhu, aniž by bylo dotčeno možné použití Čl. 86 Smlouvy o ES.
Pokud jde o oblast rozhlasového a televizního vysílání, výkladová ustanovení připojená ke
Smlouvě o ES Protokolem o systému veřejnoprávního vysílání v členských státech (dále jen
„Protokol“) uvádějí, že Smlouva o ES se nedotýká pravomoci členských států financovat
veřejnoprávní vysílání za předpokladu, že takové financování je provozovatelům
veřejnoprávního vysílání poskytováno k plnění veřejných služeb tak, jak jim jsou v členském
státě svěřeny a vymezeny příslušným právním předpisem, a pokud takové financování
neovlivňuje obchodní podmínky a hospodářskou soutěž v Evropském společenství v míře,
která by byla v rozporu se společným zájmem, přičemž se přihlíží k realizaci veřejné služby.
Otázky související s uplatňováním příslušných ustanovení Smlouvy o ES, Protokolu a
směrnice 80/723/EHS jsou pro oblast rozhlasového a televizního vysílání návodným
způsobem rozvedeny ve Sdělení Komise týkajícím se aplikace pravidel pro státní pomoc
(subvence) pro veřejnoprávní vysílání (dále jen „Sdělení Komise“), které bylo publikováno
v Úředním věstníku ES pod č. 2001/C 320/04. Ze všech zmíněných dokumentů je zřejmé, že
směrnice 80/723/EHS dopadá v jednotlivých členských státech na ty provozovatele
veřejnoprávního vysílání, kteří kromě naplňování úkolů veřejné služby v rozsahu podle
zvláštního právního předpisu souběžně vyvíjejí aktivity, jež veřejnoprávní povahu nemají, a
těmito aktivitami přitom vedle veřejné podpory získávají další zdroj příjmů. Za takového
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2 a 3 zákona), vyvíjí rovněž komerční aktivity (např. prodej reklamního času, vlastních
pořadů, vysílání teletextu apod.), příp. další aktivity (např. sponzoring), a je tudíž financována
nejen z veřejných zdrojů, nýbrž i z příjmů z vlastní podnikatelské a jiné činnosti. Česká
televize tedy splňuje všechny pojmové znaky subjektu, na jehož organizační a finanční
uspořádání dopadá úprava podle směrnice 80/723/EHS.
Celkový roční čistý obrat, na který odkazuje bod 10 preambule směrnice 2000/52/ES, pak
v případě České televize každoročně přesahuje částku 40 milionů euro, (tj. cca 1 227 milionů
Kč), jejíž dosažení v posledních 2 letech je předpokladem vztažení předmětné úpravy na
konkrétní subjekt. Tuto částku přesahuje nejen v bodu 10 preambule směrnice 2000/52/ES
akcentovaný „celkový roční čistý obrat“ České televize, nýbrž i její „roční čistý obrat“,
určený ve smyslu definice v § 20 písm. b) bodu 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, podle § 14 odst. 1 věty druhé zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně
hospodářské soutěže a o změně některých zákonů. Výroční zpráva o hospodaření České
televize za rok 2001 (bod 6.1.3.1, tabulky o struktuře výnosů České televize v letech 1995 až
2001) uvádí pro léta 2000 a 2001 následující údaje v mil. Kč:

Výnosy z televizních poplatků
Výn. z vysíl. reklam, teletextu, teleshop.
Výnosy z vysíl. sponzor. pořadů
Výn. z prodeje služeb, práv, výr. pořadů
Ostatní výnosy
VÝNOSY celkem

2000
2 972,9
1 081,2
135,4
254,6
414,6
4 858,7

2001
2 947,3
1 001,1
143,1
254,9
198,4
4 544,8

Relevanci dopadu veřejné podpory na obchodní podmínky v Evropském společenství
v míře, která by byla v rozporu se společným zájmem nelze bez dalšího vyloučit, neboť ta
může být kdykoli po vstupu České republiky do Evropské unie předmětem zkoumání Komise.
Použití liberalizačních důvodů podle Čl. 4 směrnice 80/723/EHS nelze u České televize
považovat za případné.
Úprava podle směrnice 80/723/EHS byla na Českou televizi vztažena tak, že
požadavky z ní vyplývající byly do zákona promítnuty doplněním nového § 11a, neboť
směrnice 80/723/EHS zatím nebyla jako celek do českého právního řádu transponována
žádným právním předpisem, na který by bylo možné provést odkaz.
Uvedení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) jako státního
orgánu, jemuž je Česká televize povinna na výzvu předávat údaje o plnění nově uložených
povinností se opírá o následující východiska.
a) Účelem úpravy podle směrnice 80/723/EHS je zajištění spravedlivého a účinného
uplatňování pravidel hospodářské soutěže a směrnice 80/723/EHS dopadá na všechny
oblasti, v nichž působí subjekty, jimž byla udělena zvláštní nebo výlučná práva, nebo
kterým bylo svěřeno poskytování služeb obecného hospodářského zájmu; směrnice
80/723/EHS se tedy nevztahuje pouze na televizní vysílání.
b) Čl. 5 směrnice 80/723/EHS ukládá členským státům, aby zajistily, že Komisi budou na
požádání předkládány určité informace, z nichž bude zřejmé, jak jsou požadavky
vyplývající ze směrnice v jednotlivých státech uplatňovány. Předmětné údaje by proto
měly být soustřeďovány za celou Českou republiku na jednom místě, a to u toho státního
orgánu, do jehož působnosti předmět úpravy směrnice 80/723/EHS věcně náleží.
Takovým orgánem v České republice je ÚOHS.
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zákona č. 187/1999 Sb., v § 2 stanoví, že ÚOHS mj. vytváří podmínky pro podporu a
ochranu hospodářské soutěže a vykonává působnosti stanovené zvláštními zákony.
Směrnice 80/723/EHS obsahuje úpravu sledující právě ochranu hospodářské soutěže a
zákon o České televizi lze považovat za zvláštní zákon ve smyslu § 2 písm. c) zákona č.
273/1996 Sb.
d) Navrhované řešení rovněž respektuje úpravu podle § 1 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o
ochraně hospodářské soutěže, jenž stanoví, že zákon se vztahuje na soutěžitele, kteří na
základě zvláštního zákona nebo na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštního zákona
poskytují služby obecného hospodářského významu, jen pokud jeho uplatnění
neznemožní poskytování těchto služeb. Z cit. ustanovení je totiž zřejmé, že zákon č.
143/2001 Sb. nepřikročil k žádným odvětvovým výjimkách ve své působnosti a setrval na
zásadě plošného zákazu narušování hospodářské soutěže. Tentýž účel, tedy potřebu
spravedlivého uplatňování pravidel hospodářské soutěže na činnost těchto soutěžitelů,
akcentuje směrnice 80/723/EHS. Jednoznačně jej deklarují např. body 2 až 5 preambule
směrnice 2000/52/ES
„(2) Různá odvětví hospodářství, kterým byla v minulosti vlastní existence národních,
regionálních nebo místních monopolů, byla nebo jsou částečně nebo plně otvírána
hospodářské soutěži na základě Smlouvy o ES nebo předpisů přijatých členskými
státy a Evropským společenstvím. Tento proces zdůraznil, jaký význam má zajistit,
aby byla pravidla hospodářské soutěže obsažená ve Smlouvě o ES v těchto odvětvích
spravedlivě a účinně uplatňována, zejména aby nedocházelo k zneužívání
dominantního postavení ve smyslu Čl. 82 Smlouvy o ES a státní podpory ve smyslu
Čl. 87 Smlouvy o ES, pokud nejsou slučitelné s pravidly společného trhu, aniž je
dotčeno možné použití Čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES.
(3) V takových odvětvích členské státy často udělují zvláštní nebo výlučná práva určitým
podnikům nebo poskytují určitým podnikům pověřeným poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu náhrady ve formě plateb či jinak. Tyto podniky
rovněž často vstupují do hospodářské soutěže s jinými podniky.
(4) Podle Čl. 86 odst. 2 a 3 Smlouvy o ES je v zásadě záležitostí členského státu, zda
pověří určitý podnik poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, které sám
stanoví, přičemž úkolem Komise je dohlížet na správné uplatňování uvedeného
článku.
(5) Ustanovení Čl. 86 odst. 1 Smlouvy o ES požaduje, aby pokud jde o veřejné podniky
a podniky, kterým členské státy udělily zvláštní nebo výlučná práva, tyto státy
nepřijaly ani neponechaly v platnosti opatření odporující pravidlům Smlouvy o ES.
Ustanovení Čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES se vztahuje na podniky pověřené
poskytování služeb obecného hospodářského významu. Ustanovení Čl. 86 odst. 3
Smlouvy o ES vyžaduje, aby Komise dohlížela na uplatňování článku 86 a vydávala
členským státům směrnice a rozhodnutí. Výkladová ustanovení přiložená ke
Smlouvě o ES v Protokolu o systému veřejnoprávního vysílání v členských státech
uvádějí, že ustanovení Smlouvy o založení Evropského společenství se nedotýkají
pravomocí členských států financovat veřejnoprávní vysílání, pokud je takové
financování poskytováno organizacím pro veřejnoprávní vysílání k plnění veřejných
služeb, jak jsou svěřeny, vymezeny a organizovány v každém členském státě, a
pokud takové financování neovlivňuje obchodní podmínky a hospodářskou soutěž
v míře, která by byla v rozporu se společným zájmem, přičemž se přihlíží k naplnění
veřejné služby. Aby mohla zaručit uplatňování Čl. 86 Smlouvy, musí mít Komise
k dispozici nezbytné informace. K tomu je potřeba stanovit podmínky pro dosažení
transparentnosti.“.
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uspořádání České televize, které by eliminovalo možnost křížového financování jiných než
veřejnoprávních aktivit z veřejných prostředků (tj. z televizních poplatků) určených výlučně
na zajišťování úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání. Jinými slovy jde o právní
zakotvení principu, kdy „komerčními příjmy“ lze přispívat k financování veřejnoprávního
vysílání, avšak „veřejné prostředky“ nesmějí být použity pro financování aktivit spadajících
mimo rozsah úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání vymezených zákonem o
České televizi, a to včetně nástrojů ke kontrole dodržování tohoto principu.
Transparentnost vnitřního organizačního a finančního uspořádání, resp. požadavek
odděleného účtování veřejnoprávních a ostatních aktivit každého „veřejného podniku“, tedy i
České televize, je – jak zdůrazňuje bod 8 preambule směrnice 2000/52/ES – nejúčinnějším
prostředkem zajištění spravedlivého a efektivního uplatňování pravidel hospodářské soutěže.

K bodu 40
Změny představují legislativně technické úpravy textu.

K bodu 41
Změny představují legislativně technické úpravy textu provedené v návaznosti na
změny podle bodu 38.

K bodu 42
Předmětem úpravy obsažené v § 3 odst. 1 je obecně formulovaný, demonstrativní
výčet forem, jimiž Česká televize naplňuje veřejnou službu v oblasti televizního vysílání.
Adresátem této úpravy je Česká televize jako právnická osoba, nikoli její organizační složky.
S touto skutečností nekorespondovala dosavadní úprava podle § 3 odst. 1 písm. c) věty čtvrté.
Kromě toho nebyl normativní význam ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) věty třetí a čtvrté vždy
jednoznačně interpretován. Proto byla úprava obsažená v § 3 odst. 1 písm. c) větě třetí a čtvrté
přeformulována a s ohledem na systematiku zákona přeřazena do § 12 odst. 3. Nově se
navrhuje, aby rozsah 25 minut denně regionálního vysílání zpravodajských a publicistických
pořadů byl stanoven pro Televizní studio Brno a Televizní studio Ostrava, u nichž není
dodržení tohoto časového limitu problémem. Pro ostatní televizní studia se navrhuje připustit
kratší časový limit regionálního vysílání. Návrh právní úpravy bere v úvahu jednak kapacity
regionálních televizních studií, jednak skutečnost, že časový limit 25 minut denně může být
pro nově vznikající studia příliš vysoký.

K bodu 43
Platné znění § 12 odst. 4 stanoví, že podíl vysílání televizních studií na celostátních
vysílacích okruzích musí činit minimálně 20 % celkového vysílacího času České televize
v měsíčním úhrnu. Rozsah 20 % se v obě po přijetí poslední novely zákona o České televize
ukázat být chybným, vtěleným do zákona bez znalosti reálných možností České televize, a
tudíž nenaplnitelný. Ze statistického vykazování vyplývá, že podíl studií na vysílací ploše
České televize činil v letech 1997 až 2001 postupně 8,6 % - 9,6 % - 9,1 % - 9,8 % - 8,8 %
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zvýšení tohoto objemu znamená rozšíření nutné výrobní a technické základny studií, což je
při současném stavu financování České televize nedosažitelné. Požadovaný objem 20 % by
totiž v praxi znamenal zvýšení výroby televizních studií o 10 %. Navržený 8 % podíl
televizních studií považuje za reálný a splnitelný.

K bodu 44
Zákon o České televizi postrádá výslovně zakotvené právo na soudní ochranu člena
Rady České televize a generálního ředitele České televize pro případ, kdy by jejich odvoláním
z funkce byl porušen zákon, podle něhož byli do funkce zvoleni, popř. jmenováni. Proto se
doplňuje úprava, podle níž se může jak člen Rady, tak generální ředitel, domáhat ochrany u
soudu podáním návrhu na zrušení usnesení nebo rozhodnutí, kterým byl příslušným orgánem
z funkce odvolán, má-li za to, že jeho odvoláním byl porušen zákon o České televizi.
V obou případech zákon pro podání návrhu u soudu stanoví lhůtu 3 pracovních dnů.
Dále se navrhuje, aby u soudu včas podaný návrh měl odkladný účinek, tedy aby odvolaný
člen Rady nebo generální ředitel vykonával svou funkci až do doby, než soud o jeho návrhu
rozhodne. Stav právní nejistoty zúčastněných stran po tuto dobu přetrvávající, je však třeba
omezit na minimum (zejména v případě generálního ředitele), proto se v odpovídající
procesní úpravě doplňované do občanského soudního řádu (část šestá tohoto zákona) zároveň
navrhuje stanovit pro rozhodnutí soudu ve věci lhůtu 30 dnů.
Rozumí se, že na zánik členství v Radě ze zákona ve smyslu úpravy podle § 6 odst. 3
se nevztahuje § 13a, který umožňuje jednotlivým členům Rady odvolaným z funkce
Poslaneckou sněmovnou nebo Senátem podle § 6 odst. 2, domáhat se přezkoumání usnesení
příslušné komory Parlamentu soudem.
K Čl. II
Tímto návrhem zákona se mění postavení Rady České televize, která je koncipována
jako orgán, jehož členové budou voleni nebo jmenováni na funkční období 6 let. Třetina
členů Poslaneckou Sněmovnou, třetina členů Senátem a třetina členů předsedou vlády.
V zájmu zajištění kontinuity v činnosti nově koncipované Rady se zavádí parciální
obměna třetiny členů Rady vždy po 2 letech, obdobně jako je tomu při obměně Senátu.
Přechodnými ustanoveními se tudíž upravuje, na jak dlouhé funkční období budou jednotlivé
orgány při první volbě nebo při prvním jmenování podle nové právní úpravy stanoveno
funkční období na 6 let, kterým na 4 roky a kterým na 2 roky. Při takto upraveném počátku
funkčních období jednotlivých členů Rady je totiž možné zaručit dílčí obměnu členů Rady
každé 2 roky, aniž by se vytvářela zbytečně komplikovaná právní úprava. Proto se
v přechodných ustanoveních zákona navrhuje stanovit, že Poslanecká sněmovna při první
volbě podle nové právní úpravy zvolí 5 členů Rady na funkční období 6 let, Senát při první
volbě podle nové právní úpravy zvolí 5 členů Rady na funkční období 4 roky a předseda
vlády poprvé jmenuje 5 členů Rady na funkční období 2 roky. Po skončení takto nastavených
prvních funkčních období členů nově ustavené Rady, budou další členové Rady vždy voleni
nebo jmenováni na funkční období 6 let, jak předpokládá nové znění § 4 odst. 1 zákona o
České televizi.
Přechodnými ustanoveními je rovněž třeba určit způsob svolání první schůze Rady,
jejíž členové budou zvoleni nebo jmenováni podle nové právní úpravy. Jelikož nelze vyloučit
případ, že některý ze 3 určených orgánů zvolí nebo jmenuje plnou třetinu členů Rady až
s určitým prodlením, není žádoucí vázat zahájení činnosti Rady na zvolení všech 15 členů. Z
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České televize, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy generální ředitel České televize na
základě informací od Poslanecké sněmovny, Senátu a předsedy vlády zjistí, že bylo zvoleno
nebo jmenováno 10 členů Rady. Okamžikem volby, resp. jmenování 10 členů Rady je Rada
dle nové právní úpravy ustavena jako orgán, který může vykonávat pravomoci svěřené
zákonem o České televizi. Aby nebyli zvýhodněni již zvolení nebo jmenovaní členové Rady
ve vztahu k zatím nezvoleným nebo nejmenovaným členům Rady v účasti na volbě předsedy
a místopředsedů Rady, zákon stanoví, že volba předsedy a místopředsedů se může uskutečnit
teprve po zvolení všech 15 členů Rady. Na dobu do tohoto okamžiku si může Rada zvolit
pouze prozatímního předsedu, popř. prozatímní místopředsedy.
Zánik výkonu funkce členů Rady, zvolených podle dosavadní právní úpravy, se
navrhuje stanovit na den, kdy se uskuteční první schůze Rady svolaná generálním ředitelem
České televize po zvolení nebo jmenování 10 členů Rady podle nové právní úpravy.
V návaznosti na nový způsob stanovení odměn členů Rady se pro přechodnou dobu od
účinnosti nové právní úpravy do konce roku 2003 stanoví výše průměrné měsíční mzdy
zaměstnanců České televize, od níž bude odměna členů Rady odvozena. Konkrétní částka
byla předkladateli sdělena Českou televizí.
Zákon přináší změny vnitřního organizačního uspořádání České televize, které by
měly být co nejdříve promítnuty do Statutu České televize. Přechodná ustanovení proto
stanoví lhůtu, ve které je Česká televize povinna svůj statut nové právní úpravě přizpůsobit.
K Čl. III
Zákon o České televizi je od svého přijetí novelizován pošesté, proto se navrhuje
zmocnit předsedu vlády k vyhlášení jeho úplného znění.
K Čl. IV
Poslanecká sněmovna volí a odvolává členy Rady již dle platné právní úpravy.
Mechanismus volby členů Rady je proto již upraven v § 46a zákona č. 90/1995 Sb., o
jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené ustanovení je
nutné změnit, neboť § 46a v odstavci 2 připouští, aby volební výbor, zřízený Poslaneckou
sněmovnou pro účely volby členů Rady sám zredukoval počet návrhů kandidátů na členy
Rady, pokud počet obdržených návrhů převyšuje trojnásobek členů Rady, kteří mají být
zvoleni. Navrhovaná právní úprava zákona o České televizi však neumožňuje, aby návrh
svého kandidáta na člena Rady předložila organizace, která k tomu nebyla jmenovitě vyzvána.
Možnost eliminovat nadměrný počet návrhů kandidátů na členy Rady a tudíž i nadbytečnost
předběžného výběru těchto kandidátů volebním výborem Poslanecké sněmovny, řeší přímo
zákon o České televizi. Z tohoto důvodu se předmětné ustanovení v zákoně o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny vypouští, aby bylo zřejmé, že o všech došlých návrzích kandidátů
může rozhodovat pouze Poslanecká sněmovna.
K Čl. V
Na rozdíl od Poslanecké sněmovny se v případě Senátu zcela nově navrhuje, aby volil
a odvolával třetinu členů Rady. Z tohoto důvodu je třeba doplnit zákon č. 107/1999 Sb., o
jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb., který dosud postup volby členů Rady
neupravuje. Shodně s úpravou obsaženou v § 46a zákona o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny se i v zákoně o jednacím řádu Senátu navrhuje upravit zřízení volebního výboru
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podrobností postupu při volbě členů Rady ponechává Senátu, který tak učiní svým usnesením.
K Čl. VI
Ustanovením § 13a vloženým do zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, byla
založena oprávnění členů Rady České televize a generálního ředitele České televize domáhat
se v případě odvolání z funkce soudní ochrany podáním návrhu na zrušení usnesení nebo
rozhodnutí, kterým byli příslušným orgánem odvoláni z funkce. V návaznosti na takto
založené oprávnění k podání žaloby bylo třeba procesní otázky (tj. určení účastníků řízení,
vyloučení opravných prostředků a stanovení lhůty pro rozhodnutí soudu) upravit v souladu se
systémem uspořádání právního řádu. Do části třetí (řízení v prvním stupni), hlavy páté
(zvláštní ustanovení) občanského soudního řádu byla proto doplněna nová ustanovení § 200ab
a 200ac, která uvedené procesní otázky řeší.
K Čl. VII
Navrhuje se, aby zákon nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 2003, s výjimkou nově
navrhovaného ustanovení § 11a odst. 2 a 3 zákona o České televizi, ve znění tohoto zákona.
Tímto ustanovením se podle směrnice Evropské komise 80/723/EHS, ve znění směrnice
Evropské komise 93/84/EHS a směrnice Evropské komise 2000/52/ES, upravuje povinnost
České televize odděleně účtovat a vést evidenci nákladů a výnosů zvlášť za činnosti
související s plněním jejího veřejnoprávního poslání a za činnosti ostatní. Vzhledem k tomu,
že si vytvoření podmínek pro plnění této povinnosti vyžádá přípravu, navrhuje se odložit
účinnost tohoto ustanovení na dobu od prvního účetního období České televize, jehož počátek
připadne na dobu po dni vstupu Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii
v platnost.

V Praze dne 19. března 2003

předseda vlády
PhDr. Vladimír Špidla v. r.

ministr kultury
Pavel Dostál v. r.
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Text zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění,
s vyznačením navrhovaných změn

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§1
(1)

Zřizuje se Česká televize se sídlem v Praze.

(2)
Česká televize je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem,
jehož základem je majetek převedený z Československé televize.1) Česká televize vlastními
úkony nabývá práv a zavazuje se.
(3)
Stát neodpovídá za závazky České televize a Česká televize neodpovídá za
závazky státu.
§2
(1)
Česká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních
programů na celém území České republiky (dále jen "veřejná služba v oblasti televizního
vysílání").
(2)

Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména

a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných
informací pro svobodné vytváření názorů,
b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,
c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídly pořadů pro všechny skupiny
obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický
nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto
programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských,
filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a
podporovat soudržnost pluralitní společnosti,
d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních
nebo etnických menšin,
e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých,
dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež.
§3
(1) Česká televize naplňuje veřejnou službu v oblasti televizního vysílání zejména
tím, že

1)

§ 4 zákona č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a
Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků.
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kmitočtového spektra umožňující pokrytí území České republiky) prostřednictvím
(pozemních) zemských vysílacích rádiových zařízení, popřípadě jiných technických
prostředků(,); 2 celoplošné televizní programy je Česká televize povinna vysílat
analogově prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení až do ukončení
analogového zemského televizního vysílání v České republice,
b) zřizuje síť vlastních zpravodajů,
c) v oblasti zpravodajských a publicistických pořadů zajišťuje regionální vysílání
prostřednictvím televizních studií České televize (dále jen „televizní studia“) pro území
jejich působnosti. Regionální vysílání každého televizního studia musí vyváženě
obsahovat příspěvky z celého území jeho působnosti(.), (Časový rozsah regionálního
vysílání zpravodajských a publicistických pořadů činí alespoň 25 minut denně. U
televizních studií zřízených podle § 9 odst. 8 může být přechodně stanovena menší doba
takového vysílání,)
d) vytváří archivní fondy, udržuje je a podílí se na jejich využívání jako součásti národního
kulturního bohatství,
e) podporuje českou filmovou tvorbu,
f) vysílá díla domácí a zahraniční tvorby,
g) poskytuje alespoň na jednom vysílaném programu 24 hodinovou programovou službu,
včetně aktuálního zpravodajství,
h) poskytuje teletextové služby,
i) opatřuje alespoň 70 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově
postižené nebo simultánním tlumočením do znakové řeči,
j) vyvíjí činnost v oblastech nových vysílacích technologií a služeb.
(2) Státní orgán, který vykonává správu kmitočtového spektra podle zvláštního
právního předpisu,1a) vyhradí po předchozím souhlasu Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání pro Českou televizi kmitočty umožňující provozování televizního vysílání v rozsahu
stanoveném v odstavci 1 písm. a).
(3) Celoplošným televizním programem se rozumí televizní program, jehož vysílání
může přijímat alespoň 70 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů vyplývajících
z posledního sčítání lidu.1b)

Rada České televize
(§ 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 sněmovan“) 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
1a)
1b)

Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.
§ 12 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
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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.1c)
(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 zvolení 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

(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 nebo jmenováni na funkční období 6 let, z nichž 5
členů Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu (dále jen "Poslanecká
sněmovna"), 5 členů Rady volí a odvolává Senát Parlamentu (dále jen "Senát") a 5
členů Rady jmenuje a odvolává předseda vlády.
(2)
Zanikne-li členu Rady z jakéhokoli důvodu členství v Radě, nového člena
Rady volí nebo jmenuje orgán, který zvolil nebo jmenoval 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 nebo jmenován pouze na dobu zbývající do
konce funkčního období člena Rady, jehož členství zaniklo.
(3)
Do funkce člena Rady nemůže být zvolena nebo jmenována osoba, která
již po 2 po sobě bezprostředně následující funkční období vykonávala funkci člena
Rady.
(4)
Za účelem vymezení okruhu kandidátů na funkci člena Rady (dále jen
„kandidát“) určí Poslanecká sněmovna nebo Senát svým usnesením před každou volbou
členů Rady právnické osoby v počtu odpovídajícím dvojnásobku počtu členů Rady,
které mají zvolit; Poslanecká sněmovna z právnických osob představujících významné
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představujících významné kulturní, odborové, národnostní, vzdělávací a ekologické
zájmy. Určené právnické osoby předseda Poslanecké sněmovny nebo předseda Senátu
podle příslušnosti vyzve, aby předložily návrh svého kandidáta způsobem stanoveným
usnesením Poslanecké sněmovny nebo usnesením Senátu.
(5)
Předseda vlády jmenuje členy Rady na návrh právnických osob, které
představují významné vědecké a profesní zájmy, které před jmenováním členů Rady
vyzve, aby způsobem stanoveným ve výzvě předložily návrh svého kandidáta.
(6)
Právnická osoba, která byla podle odstavce 4 nebo 5 vyzvána k předložení
návrhu kandidáta (dále jen „oprávněná osoba“), není při jeho výběru omezena okruhem
osob spjatých s předmětem její činnosti. Návrh téhož kandidáta může oprávněná osoba
předložit pouze jednomu z orgánů, které volí nebo jmenují členy Rady.
(7) Oprávněná osoba může návrh svého kandidáta předložit ve lhůtě stanovené
ve zveřejněné výzvě předsedy Poslanecké sněmovny nebo předsedy Senátu, anebo
předsedy vlády. Písemně odůvodněný návrh musí obsahovat prohlášení oprávněné
osoby, že návrh téhož kandidáta souběžně nepředkládá jinému orgánu, který volí nebo
jmenuje členy Rady, a musí k němu být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení
kandidáta, že se svou kandidaturou souhlasí, že mu nejsou známy překážky členství
v Radě podle § 5, popřípadě že tyto překážky pominou ke dni volby členů Rady, a že
nedal souhlas k tomu, aby byl jako kandidát souběžně navržen jinou oprávněnou
osobou. V prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
datum narození a doplní ho ověřenými kopiemi dokladů osvědčujících bezúhonnost
podle odstavce 10 písm. c).
(8)
Orgán, který potřebný počet členů Rady nezvolí nebo nejmenuje z
kandidátů navržených na základě zveřejněné výzvy, může výzvy opakovat, dokud
nezvolí nebo nejmenuje všechny členy Rady, k jejichž volbě nebo jmenování je
příslušný.
(9)
Návrhy kandidátů, kteří nebyli zvoleni nebo jmenováni členy Rady,
příslušný orgán vrátí oprávněným osobám se všemi přílohami.
(10)

Členem Rady může být zvolen nebo jmenován občan České republiky,1c)

který
a) je plně způsobilý k právním úkonům,1d)
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 předpisem.2)
1c)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č.
272/1993 Sb., zákona č. 140/1995 Sb., zákona č. 139/1996 Sb., zákona č. 194/1999 Sb. a zákona č.
320/2002 Sb.
1d)
§ 8 a násl. občanského zákoníku.
2)
§ 2 odst. 1 zákona 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.
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(11)
Rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a nejvýše 4
místopředsedy.
(12)
jmenoval.

Členové Rady jsou ze své činnosti odpovědni orgánu, který je zvolil nebo
§5

(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 (České republiky) pro rozhlasové a televizní vysílání, člena Rady Českého rozhlasu,
člena Rady České tiskové kanceláře, s funkcí generálního ředitele Českého rozhlasu a s funkcí
člena dozorčí komise České televize nebo člena dozorčí komise Českého rozhlasu.
((2)
Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo v
politických hnutích, společenských organizacích a sdruženích, občanských iniciativách apod.,
ani nesmí jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných
skupinových zájmů při výkonu své funkce v Radě; dále nesmí být členem společností, které
působí v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani zastupovat obchodní zájmy, které by
mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho
nestrannost a objektivitu rozhodování. S výjimkou peněžitých plnění poskytovaných
v souvislosti s výkonem funkce podle tohoto zákona nesmí mít člen Rady, ani osoba jemu
blízká,3) žádný majetkový prospěch z provozování televizního vysílání.
(3)
Člen Rady nebo osoby jemu blízké3) nesmějí být v pracovněprávním nebo jiném
obdobném vztahu k České televizi, a to i dva roky po ukončení členství v Radě.)
(2)
Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo v
politických hnutích, ani nesmí v jejich prospěch veřejně vystupovat nebo působit v
jejich prospěch při výkonu své funkce v Radě; dále se nesmí podílet na podnikání v
oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy,
které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v
nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování v Radě. Člen Rady nesmí v České televizi
zastávat jinou funkci nebo vykonávat výdělečnou činnost, ani nesmí mít od České
televize jiné příjmy, než peněžitá plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce
podle tohoto zákona nebo příjmy z užití předmětů ochrany podle autorského zákona. 2a)
(3)
Předpoklady pro výkon funkce člen Rady nesplňuje, je-li osobou blízkou3)
osobě, která v České televizi zastává placenou funkci nebo vykonává výdělečnou činnost,
popřípadě má od České televize jiné příjmy, než příjmy z užití předmětů ochrany podle
autorského zákona, anebo která se podílí na podnikání v oblasti hromadných
sdělovacích prostředků nebo zastupuje obchodní zájmy, které by mohly ohrozit důvěru
v nezávislost nebo nestrannost rozhodování člena Rady v Radě.
§6

2a)

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon).
3)
§ 116 občanského zákoníku.
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a)
b)
c)
d)
e)

((1) Členství v Radě zaniká:
uplynutím funkčního období,
dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se funkce
předsedovi Poslanecké sněmovny,
odvoláním z funkce,
dnem, kdy člen Rady přestal splňovat předpoklady pro zvolení do funkce člena Rady
stanovené v § 4 odst. 3,
úmrtím.)

(1)
Členství v Radě zaniká:
a) uplynutím období, na které byl člen Rady zvolen nebo jmenován,
b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se
funkce člena Rady předsedovi Poslanecké sněmovny, byl-li zvolen Poslaneckou
sněmovnou, předsedovi Senátu, byl-li zvolen Senátem, anebo předsedovi vlády, byl-li
jmenován předsedou vlády,
c) dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy bylo členu Rady doručeno usnesení
nebo rozhodnutí příslušného orgánu o odvolání z funkce, nepodal-li člen Rady ve
stanovené lhůtě návrh k soudu podle § 13a odst. 1, nebo dnem nabytí právní moci
rozhodnutí soudu, jímž byl ve lhůtě podaný návrh k soudu podle § 13a odst. 1
zamítnut, byl-li člen Rady odvolán 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, jímž byl člen Rady odsouzen pro trestný čin
spáchaný úmyslně,
f) smrtí.
(2)
Poslanecká sněmovna (člena Rady z funkce) odvolá z funkce člena Rady,
kterého zvolila, Senát odvolá z funkce člena Rady, kterého zvolil, a předseda vlády
odvolá z funkce člena Rady, kterého jmenoval,
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.) 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.)
(3)
Pokud Poslanecká sněmovna i Senát svými usneseními vysloví nesouhlas
se stejnou Výroční zprávou o činnosti České televize, nebo pokud Poslanecká sněmovna
i Senát svými usneseními vysloví nesouhlas se stejnou Výroční zprávou o hospodaření
České televize, členům Rady, kteří jimi byli zvoleni, zanikne členství v Radě. Usnesení,
jímž Poslanecká sněmovna nebo Senát vysloví nesouhlas s některou z výročních zpráv,
zveřejní předseda Poslanecké sněmovny nebo Senátu do 3 pracovních dnů ode dne
přijetí tohoto usnesení způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4)
Členství v Radě zaniká podle odstavce 3 všem členům Rady, kteří byli
zvoleni Poslaneckou sněmovnou a Senátem, dnem bezprostředně následujícím po dni
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Poslaneckou sněmovnou nebo Senátem vysloven nesouhlas se stejnou Výroční zprávou o
činnosti České televize nebo se stejnou Výroční zprávou o hospodaření České televize.
Noví členové Rady jsou v tomto případě voleni podle § 4 odst. 2.
§7
(1)
Činnost Rady se řídí jednacím řádem, který Rada přijme do třiceti dnů od
(začátku funkčního období) své první schůze .
((2) 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 10 hlasů členů Rady.)
(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.
(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(.), s výjimkou těch částí uvedených písemností, které obsahují skutečnosti
chráněné podle zvláštních právních předpisů.
§8
a)

b)

3a)

(1)
Do působnosti Rady náleží:
jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele televizních studií
(České televize (dále jen „televizní 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,
(schvalovat rozpočet a závěrečný účet České televize a kontrolovat plnění rozpočtu
České televize,)
schvalovat rozpočet České televize, přehled pohledávek a závazků a účetní
závěrku České televize podle zvláštního právního předpisu,4) ověřenou auditorem

Například § 17 až 20 obchodního zákoníku, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb.
4)
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č.
492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb.
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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)
(c) e) schvalovat na návrh generálního ředitele Statut České televize,
(d) 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)) schvalovat na návrh generálního ředitele Kodex České televize, který
stanoví zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání,
(e) g schvalovat návrhy generálního ředitele na zřizování nebo zrušení televizních studií ((§ 9
odst. 8) (§ 9 odst. 9) a návrhy podle (§ 9 odst. 7) § 9 odst. 8,
(f) h rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele,
(g) 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;
(h) j schvalovat dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje,
(i) k zřizovat dozorčí komisi (§ 8a) , schvalovat její kontrolní řád (§ 8a odst. 7) a
stanovit výši odměn členů dozorčí komise (§ 8a odst. 7) (§ 8b odst. 5),
(j) l určovat mzdu generálního ředitele.
(2)
Rada předkládá současně Poslanecké sněmovně, Senátu a předsedovi vlády
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) (Tyto výroční zprávy musí být nejpozději do 3 dnů ode dne schválení Radou
uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.) Obě výroční zprávy předseda Rady
nejpozději do 3 dnů ode dne jejich předložení Poslanecké sněmovně, Senátu a
předsedovi vlády 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 jejich členů se hradí ze zvláštní výdajové položky rozpočtu
České televize.
(4)
Rada ani její členové nesmějí přímo zasahovat do (tvorby) výroby a vysílání
televizních pořadů.
§ 8a
Dozorčí komise

5)

Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb.
(3b) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.)
6)
Směrnice Komise 80/723/EHS ze dne 25. června 1980 o zprůhlednění 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.
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Dozorčí komise je poradním orgánem Rady ve věcech kontroly hospodaření
České televize. (Jejím úkolem je sledovat, zda jsou účelně a hospodárně využívány finanční
prostředky a majetek 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 pět členů, kteří jsou voleni a odvoláváni Radou z občanů
České republiky s odbornými předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí komise.
(Členství v dozorčí komisi je veřejnou funkcí.2) )
(3)
Členové dozorčí komise jsou voleni na funkční období (2) 4 let, a to i
opětovně, ne však na více než dvě 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. 10 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 dva 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) způsobilá se usnášet za přítomnosti předsedy
nebo místopředsedy a alespoň dvou dalších členů; usnesení přijímá většinou hlasů přítomných
členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
((7)

(Výši odměn členů dozorčí komise stanoví Rada.)

(8) (7)
(Členové dozorčí komise mohou nahlížet do všech písemností, účetních
dokladů souvisejících s účetnictvím a záznamů na nosičích dat České televize a mohou
požadovat i písemná vysvětlení od zaměstnanců České televize.) 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 (souvisejících s účetnictvím či) nebo účetních záznamů České televize,
jakož i (požadovaná vysvětlení) požadované informace. Podmínky a způsob provádění
kontrol stanoví kontrolní řád dozorčí komise, který schvaluje Rada.
(9) (8)
O skutečnostech zjištěných při výkonu (kontroly) 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.

7)

§ 4 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb.
( 2) § 124 odst. 1 zákoníku práce.)
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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 České televize je dozorčí komise povinna předat Radě svůj
rozbor hospodaření České televize 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 České televize 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 Česká televize 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) V případě, že se člen Rady nezúčastnil všech schůzí Rady v kalendářním
měsíci, odměna stanovená podle odstavce 1 se poměrně krátí, a to podle záznamů o
účasti v zápisech z jednání Rady.
(5)

Výši odměn členů dozorčí komise stanoví Rada.

(6)
Členu Rady a členu dozorčí komise přísluší náhrada cestovních výdajů
souvisejících s výkonem funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům podle zvláštního
právního předpisu.8) 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.
(7)
Výkon funkce člena Rady a výkon funkce člena dozorčí komise je
překážkou v práci z důvodu obecného zájmu podle zvláštního právního předpisu.9)
Zaměstnavatel poskytne členu Rady a členu dozorčí komise pracovní volno bez náhrady
mzdy.
(8)
Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady a s
výkonem funkce člena dozorčí komise poskytuje členům Rady a členům dozorčí komise

8)

Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., zákona č. 125/1998 Sb.,
zákona č. 36/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č.
320/2002 Sb.
9)
§ 124 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 74/1994 Sb.
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pravidelného termínu výplaty mzdy zaměstnanců České televize.
§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. 10 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, nepodal-li generální ředitel ve stanovené
lhůtě návrh k soudu podle § 13a odst. 2, nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí
soudu, jímž byl ve lhůtě podaný návrh k soudu podle § 13a odst. 2 zamítnut, byl-li
generální ředitel odvolán z funkce,
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.
((6) (Generální ředitel může být z funkce Radou odvolán, zejména neplní-li Česká
televize opakovaně úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání podle tohoto zákona (§ 2
a 3) nebo povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů3c) nebo nenaplňuje-li svými
programy zásady Kodexu České televize. Rada odvolá generálního ředitele z funkce, jestliže
generální ředitel poruší své povinnosti stanovené zákonem nebo Statutem České televize
anebo přestane.li splňovat předpoklady pro výkon funkce stanovení tímto zákonem.)

(

3c)

Například zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000
Sb.)
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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
předpisů10) 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.
(7) (8) K uzavření smlouvy o pronájmu nemovitostí nebo jejich částí v majetku
České televize na dobu delší než tři měsíce nebo (ke zcizení) smlouvy o převodu, popřípadě
zatížení nemovitostí nebo jejich částí v majetku České televize potřebuje generální ředitel
předchozí souhlas Rady, jinak je právní úkon neplatný.
((8) Generální ředitel s předchozím souhlasem Rady zřizuje a zrušuje televizní studia s
výjimkou Televizního studia Brno a Televizního studia Ostrava.)
(9) Televizní studia, s výjimkou Televizního studia Brno a Televizního studia
Ostrava, může generální ředitel zřizovat a zrušovat s předchozím souhlasem Rady.
(9) (10)
V případech stanovených Statutem České televize generální ředitel
jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance České televize po projednání s Radou.
(10) (11)
Ředitelé televizních studií a osoby uvedené v odstavci (9) 10 musí
splňovat předpoklady podle (§ 4 odst. 3 písm. c)) § 4 odst. 10 a § 5 odst. 1 a 2.
(11) (12) (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 České televize (dále jen
„prozatímní ředitel“), který vykonává funkci generálního ředitele do doby jmenování nového
generálního ředitele.) 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.
(12) (13) Na (prozatímního) zástupce generálního ředitele se v době do jmenování
nového generálního ředitele vztahují obdobně odstavce 1 až (9) 11.
§ 10

10)

Například zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb.,
zákona č. 138/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
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Financování České televize
Finančními zdroji České televize jsou zejména:
televizní poplatky vybírané podle zvláštního právního předpisu, (3d)) 11)
příjem z vlastní podnikatelské činnosti.

a)
b)

§ 11
(1)
Česká televize je oprávněna vykonávat za podmínek stanovených právními
předpisy podnikatelskou činnost, která souvisí s předmětem její činnosti a která nesmí ohrozit
její úkoly (§ 2 tohoto zákona) (§ 2 a 3).
(2)

Finanční zdroje používá Česká televize k plnění svých úkolů podle § 2 a 3.
§11a
Oddělené účtování

(1)

Česká televize vede účetnictví podle zvláštního právního předpisu.4)

(2) Česká televize je povinna organizačně oddělit činnosti spočívající
v poskytování veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 a 3) od podnikatelských
činností (§ 11 odst. 1). Za každou z těchto činností je Česká televize povinna účtovat tak,
aby účetnictví umožňovalo rozlišení nákladů a výnosů souvisejících s poskytováním
veřejné služby v oblasti televizního vysílání a nákladů a výnosů souvisejících s
podnikatelskými činnostmi. Metody rozlišování nákladů a výnosů a jejich přiřazování k
činnostem podle § 2 a 3 nebo podle § 11 odst. 1 stanoví Česká televize vnitřním
předpisem (dále jen „Účetní standardy České televize“), který musí naplňovat
požadavky práva Evropských společenství.6)
(3) Česká televize je povinna uchovávat údaje o naplňování povinnosti podle
odstavce 2 po dobu stanovenou právem Evropských společenství6) a na výzvu tyto údaje
předávat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,12) a to spolu s Účetními standardy
České televize a dalšími podklady nezbytnými k posouzení naplňování povinnosti podle
odstavce 2.
§ 12
Televizní studia
(1)
Součástí České televize jsou Televizní studio Brno, Televizní studio Ostrava (,)
(případně) a televizní studia zřízená na základě (§ 9 odst. 8) § 9 odst. 9.
(2)
Ředitel televizního studia je oprávněn činit jménem České televize právní
úkony týkající se televizního studia, s výjimkou (zcizení a) uzavírání smluv o převodu,
(3d)) 11)
12)

Zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění zákona č. 135/1997 Sb.
§ 2 písm. c) zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění
zákona č. 187/1999 Sb.“.
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televizního studia je za činnost televizního studia odpovědný generálnímu řediteli.
(3)
Televizní studia mají v rámci své činnosti oprávnění obdobná podle § 3
odst. 1 s výjimkou písmen a) a g). Časový rozsah regionálního vysílání zpravodajských a
publicistických pořadů podle § 3 odst. 1 písm. c) činí u Televizního studia Brno a
Televizního studia Ostrava alespoň 25 minut denně; u televizních studií zřizovaných
generálním ředitelem podle § 9 odst. 9 může být doba takového vysílání kratší.
((4) Podíl vysílání televizních studií na celostátních vysílacích okruzích musí činit
minimálně 20 % celkového vysílacího času České televize v měsíčním úhrnu.)
(4)
Podíl vysílacího času televizních studií na celostátních vysílacích okruzích
činí v měsíčním úhrnu alespoň 8 % celkového vysílacího času České televize.
§ 13
Česká televize může využívat svoji technickou a výrobní základnu pouze v souladu
s tímto zákonem (§ 2 a 3).
Soudní přezkum
§ 13a
(1)
Proti usnesení, kterým Poslanecká sněmovna podle § 6 odst.
2 schválila odvolání člena Rady z funkce, nebo proti usnesení, kterým
Senát podle § 6 odst. 2 schválil odvolání člena Rady z funkce, anebo proti
obdobnému rozhodnutí předsedy vlády, se může člen Rady, o jehož
odvolání z funkce jde, do 3 pracovních dnů ode dne doručení domáhat
ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu13) podáním návrhu na
zrušení takového usnesení nebo rozhodnutí, má-li za to, že jeho odvoláním
z funkce člena Rady byl porušen tento zákon; včas podaný návrh má
odkladný účinek.
(2)
Proti rozhodnutí Rady o odvolání z funkce generálního ředitele se může
generální ředitel do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí domáhat ochrany u
soudu podle zvláštního právního předpisu14) podáním návrhu na zrušení tohoto
rozhodnutí, má-li za to, že jeho odvoláním z funkce generálního ředitele byl porušen
tento zákon; včas podaný návrh má odkladný účinek.

__________________
13)
14)

§ 200ab občanského soudního řádu.
§ 200ac občanského soudního řádu.

Ustanovení společná a závěrečná
§ 14
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(1)
Česká národní rada zvolí do jednoho měsíce ode dne účinnosti tohoto zákona
Radu. Rada jmenuje do jednoho měsíce ode dne svého zvolení ředitele.
(2)
Do doby jmenování ředitele řídí Českou televizi prozatímní ředitel, kterého
volí Česká národní rada. Prozatímnímu řediteli nepříslušejí oprávnění podle § 8 odst. 1 tohoto
zákona.
§ 15
Tento zákon nabývá účinnosti, s výjimkou § 11 odst. 2, dnem 1. ledna 1992.
Ustanovení § 11 odst. 2 tohoto zákona nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
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ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn
§ 46a
Volební výbor
(1)
Pro účely volby členů Rady České televize a členů Rady Českého rozhlasu
(dále jen "Rada") zřizuje Poslanecká sněmovna volební výbor, jehož členy volí z poslanců
podle zásady poměrného zastoupení.
((2) Je-li počet kandidátů navržených oprávněnými organizacemi a sdruženími
vyšší než je trojnásobek počtu členů Rady, kteří mají být zvoleni, volební výbor posoudí
podané návrhy a z navržených kandidátů splňujících předpoklady podle tohoto zákona vybere
pro volbu Poslaneckou sněmovnou kandidáty v počtu odpovídajícím trojnásobku počtu členů
Rady, kteří mají být zvoleni. Jestliže není počet kandidátů navržených oprávněnými
organizacemi a sdruženími vyšší než trojnásobek členů Rady, kteří mají být zvoleni, volební
výbor předloží Poslanecké sněmovně k volbě všechny navržené kandidáty splňující
předpoklady podle tohoto zákona.)
((3)) (2)
Podrobnosti postupu při volbě členů Rady upraví Poslanecká
sněmovna svým usnesením, kterým také určí, v jakém rozsahu se pro (postup podle odstavců
1 a 2) volbu členů Rady použije volební řád (příloha č. 2).
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§ 36 až 42 zákona č. 107/1999 Sb.,
o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn
Výbory Senátu
§ 36
(1)
Senát zřizuje ze senátorů organizační výbor, mandátový a imunitní výbor ,
volební výbor a další výbory, na nichž se usnese.
(2)

Výbory jsou ze své činnosti odpovědny Senátu.

(3)
Senát při zřizování výborů určí, kterému výboru bude příslušet vyřizování
peticí a kterému výboru bude příslušet stanovení některých náležitostí spojených s výkonem
funkce senátora podle zvláštního zákona.20) Senát rovněž určí, kterému výboru bude příslušet
schvalování návrhu rozpočtu Kanceláře Senátu a kontrola jejího hospodaření.
§ 37
(1)
Senátor může být členem pouze jednoho výboru. Členem dalšího výboru může
být pouze, jde-li o členství ve výboru organizačním a výboru mandátovém a imunitním.
(2)
(3)
výboru.

Senátor může být předsedou pouze jednoho výboru.
Předseda Senátu a místopředsedové Senátu jsou členy jen organizačního
§ 38
Ustavující schůze výboru

(1)
Ustavující schůzi výboru svolává předseda Senátu. Výbor řídí předsedou
Senátu pověřený člen výboru do doby, než je zvolený předseda výboru potvrzen Senátem.
(2)
Výbor na své ustavující schůzi zvolí svého předsedu. Pokud Senát zvoleného
předsedu výboru nepotvrdí, požádá výbor, aby v určené lhůtě zvolil nového předsedu výboru.
Nezvolí-li výbor nového předsedu výboru v určené lhůtě, nebo Senát nového předsedu výboru
nepotvrdí, zvolí nového předsedu výboru Senát.
(3)

20)

Výbor zvolí místopředsedy výboru a ověřovatele výboru.

§ 8 až 10 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů
státní moci a některých státních orgánů a soudců.
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§ 39
Změna předsedy výboru
(1)
Výbor může na písemný návrh nejméně jedné třetiny svých členů zvolit
nového předsedu výboru. Volbu nelze uskutečnit dříve než po uplynutí 7 dnů po podání
návrhu. Pokud Senát nového předsedu výboru nepotvrdí, zůstává ve funkci původní předseda
výboru.
(2)
Senát může požádat výbor, aby do určené lhůty zvolil nového předsedu
výboru. Pokud tak výbor v určené lhůtě neučiní nebo Senát nového předsedu výboru
nepotvrdí, požádá Senát výbor podruhé, aby zvolil nového předsedu výboru. Pokud tak ani
podruhé výbor v určené lhůtě neučiní nebo Senát nového předsedu nepotvrdí, zvolí nového
předsedu výboru Senát.
(3)
Předseda výboru se ujímá své funkce po potvrzení volby Senátem nebo po
zvolení Senátem. Potvrzením nebo zvolením nového předsedy Senátem zaniká výkon funkce
předcházejícího předsedy.
§ 40
Organizační výbor
(1)
Organizační výbor tvoří jeho předseda, kterým je předseda Senátu,
místopředsedové výboru, kterými jsou místopředsedové Senátu, a další členové navržení
senátorskými kluby a ustavení podle zásady poměrného zastoupení. S hlasem poradním se
může jednání zúčastnit každý senátor.
(2)

Jednání organizačního výboru je neveřejné, pokud se výbor neusnese jinak.

(3)
Organizační výbor organizuje a koordinuje práci orgánů Senátu v rozsahu
stanoveném tímto zákonem a usneseními Senátu. Při plnění těchto úkolů mu přísluší zejména
a) připravovat schůze Senátu a navrhovat předsedovi Senátu jejich termín a pořad a
podílet se na přípravě společné schůze Senátu a Poslanecké sněmovny,
b) stanovit usnesením období vyhrazená pro pravidelné jednání Senátu a jeho orgánů,
c) doporučovat předsedovi Senátu zařazení návrhů zákonů, mezinárodních smluv
vyžadujících souhlas Parlamentu, zákonných opatření Senátu, popřípadě jiných
návrhů do návrhu pořadu schůze Senátu,
d) přikazovat návrhy jednotlivým výborům a určit, který výbor je výborem garančním
v případě, že návrh prokázal více výborům,
e) schvalovat plán zahraničních styků Senátu, jeho orgánů a senátorů,
f) rozhodovat o přijímání zahraničních návštěv a vysílání delegací Senátu, jeho
orgánů a senátorů, a to i mimo schválený plán zahraničních styků,
g) žádat senátorské kluby o předložení dokladů o čerpání příspěvků poskytnutých z
rozpočtu Senátu na úhradu jejich nákladů.
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§ 41
Mandátový a imunitní výbor
a)
b)
c)

d)
e)

(1)
Mandátový a imunitní výbor zejména
zkoumá, zda jednotliví senátoři byli platně zvoleni, a svá zjištění předkládá Senátu,
zkoumá, zda mandát senátora nezanikl, a v pochybnostech o zániku mandátu senátora pro
ztrátu volitelnosti nebo pro neslučitelnost funkce s výkonem funkce senátora předkládá
svá zjištění s návrhem předsedovi Senátu,
zjišťuje, zda jsou v imunitních věcech dány podmínky pro trestní stíhání senátora nebo
soudce Ústavního soudu, provede urychleně nutná šetření a umožní senátorovi nebo
soudci Ústavního soudu, aby se osobně jednání zúčastnil a k věci vyjádřil; zprávu o
výsledku svých zjištění s návrhem na rozhodnutí předkládá Senátu,
vede disciplinární řízení proti senátorovi a rozhoduje v něm,
plní úkoly stanovené zvláštním zákonem.21)

(2)
Jednání mandátního a imunitního výboru je vždy neveřejné. Mohou se jej
zúčastnit jen jeho členové a jiné osoby, u kterých to stanoví Ústava.22) Další osoby se mohou
zúčastnit jednání mandátového a imunitního výboru jen s jeho souhlasem.
§ 41a
Volební výbor
(1)

Volební výbor se zřizuje pro účely volby členů Rady České televize.

(2)
Podrobnosti postupu při volbě členů Rady České televize upraví Senát
svým usnesením, kterým také určí, v jakém rozsahu se pro tuto volbu použije volební
řád (příloha č. 2).
§ 42
Podvýbory
(1)
Každý výbor může zřídit pro řešení určité otázky nebo souboru otázek se
souhlasem Senátu podvýbor. Členem podvýboru může být jen senátor. Předsedu podvýboru
volí výbor.

21)

Například zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o
neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů.
22)
Čl. 38 odst. 1 a čl. 64 odst. 1 Ústavy.
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Podvýbor je ze své činnosti odpovědný výboru, který jej zřídil, a předkládá mu
výsledky své činnosti.

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn
§ 200ab
Řízení ve věcech zrušení usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
nebo Senátu Parlamentu České republiky o odvolání člena Rady České televize z funkce
anebo rozhodnutí předsedy vlády o odvolání člena Rady České televize z funkce
(1)
Jestliže Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen
„Poslanecká sněmovna“), Senát Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“) nebo
předseda vlády odvolají člena Rady České televize z funkce, může se člen Rady České
televize, o jehož odvolání jde, podle zvláštního právního předpisu34h) obrátit na soud s
návrhem na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny nebo Senátu anebo rozhodnutí
předsedy vlády, kterým byl z funkce člena Rady České televize odvolán.
(2)
Účastníkem řízení podle odstavce 1 je navrhovatel a
Poslanecká sněmovna, je-li navrhovatelem člen Rady České televize
zvolený Poslaneckou sněmovnou, nebo Senát, je-li navrhovatelem člen
Rady České televize zvolený Senátem, anebo předseda vlády, je-li
navrhovatelem člen Rady České televize jmenovaný předsedou vlády.
(3)

Soud o návrhu rozhodne do 30 dnů ode dne doručení návrhu.

(4)

Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.
§ 200ac

Řízení ve věci zrušení rozhodnutí Rady České televize o odvolání generálního ředitele
České televize z funkce
(1)
Jestliže Rada České televize odvolá generálního ředitele České televize z
funkce, může se generální ředitel České televize podle zvláštního právního předpisu 34h)
34h)

§ 13a zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č.

/2003 Sb.

- 58 obrátit na soud s návrhem na zrušení rozhodnutí Rady České televize, kterým byl z
funkce generálního ředitele České televize odvolán.
(2)

Účastníkem řízení podle odstavce 1 je navrhovatel a Rada České televize.

(3)

Soud o návrhu rozhodne do 30 dnů ode dne doručení návrhu.

(4)

Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.

