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V. 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo kultury   

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte  

prvním dnem měsíce následujícího po vyhlášení 
zákona 

 

Implementace práva EU: Ne; (pokud zvolíte Ano): 
- uveďte termín stanovený pro implementaci: vyplňte měsíc.vyplňte rok 
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem revize stávající právní úpravy by mělo být zvýšení transparentnosti prostředí a právních jistot, 
nastavení jednotných podmínek na trhu a snížení administrativní zátěže tam, kde není výše 
administrativních nákladů kompenzována příslušnými přínosy, a to v reakci na: 
• technologický vývoj; 
• negativní zkušenosti plynoucí ze současné praxe; 
• transpozici pravidel Sdělení Komise o použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní 
vysílání ze dne 27. října 2009 (2009/C 257/1). 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Celkový dopad na státní rozpočet bude zanedbatelný. Na jedné straně může nová právní úprava přinést 
mírné zvýšení nákladů na zpracování stanovisek ze strany ÚOHS, příp. zvýšené administrativní náklady na 
straně provozovatele ze zákona (ex-ante hodnocení apod.). Na druhou stranu přinese nekvantifikovatelné 
pozitivní dopady např. ve formě vyšší právní jistoty, zavedení efektivnějších postupů vedoucích k úsporám 
atp.Výsledný vliv navrhovaných variant na výši potřebných finančních prostředků tak nelze přesně předem 
určit.  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano 

Případné dopady na mezinárodní konkurenceschopnost vyplývají z cílů zákona - tj. podpory rovných 
podmínek, neboť  v rychle se měnícím mediálním prostředí je velmi důležité nastavit regulaci tak, aby 
zajišťovala rovné podmínky pro provozovatele ze zákona i komerční subjekty a nedocházelo k narušování 
hospodářské soutěže. Příliš regulativní přístup omezující vstup na nové trhy by například mohl vést k 
poklesu motivace provozovatele ze zákona k inovacím z důvodu vysokých administrativních nákladů, 
opačný přístup, který by umožnil financovat služby komerčního charakteru z veřejných prostředků, by 
mohl vést k vytlačení soukromých investic. Dopadem zákona by měla být eliminace potenciálních výše 
uvedených negativních efektů plynoucích z nerovnovážného postavení jednotlivých aktérů.  
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3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano  

Pro dopady na podnikatelské prostředí platí obdobně výše uvedené.  

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne  

Pokud ano, specifikujte.  

3.5 Sociální dopady: Ano  

Vyšší kulturní a obsahová rozmanitost, podpora inovací a nových služeb.  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano 

Podpora inovací a nových služeb ve veřejném zájmu, vyšší kvalita a dostupnosti služeb, širší výběru pro 
spotřebitele, vyšší pluralita a kulturní rozmanitost, vyšší objektivnost poskytovaných informací.  

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

Pokud ano, specifikujte.  

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

Vzhledem k tomu, že nedochází k systematickým změnám, nemění se ani korupční potenciál v dané oblasti. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 
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ZPRACOVÁNÍ HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) K 

NÁVRHU NOVELY ZÁKONA O ČESKÉ TELEVIZI 
 

SRPEN 2016 
 
 
 
 
 
 
Poznámka zpracovatelů: 

Společnost EEIP, a.s. vypracovala hodnocení dopadů regulace na základě dat poskytnutých 
Ministerstvem kultury ČR a v souladu s obecnými principy hodnocení dopadů regulace, 
metodickými pokyny k oceňování administrativní zátěže veřejné správy a podnikatelských 
subjektů a dalšími závaznými dokumenty k hodnocení dopadů regulace. Výběr řešení je proveden 
na základě kvalitativního a kvantitativního vyhodnocení návrhů, analýz a dat poskytnutých toutéž 
stranou a získanými v rámci konzultací. Hodnocení dopadů se nezabývá a nevyčísluje absolutní 
výši aktuálních a budoucích nákladů a přínosů, ale kvantifikuje jejich změnu (tj. nárůst či pokles) 
po zavedení vybraných variant. RIA kalkuluje s nejvýznamnějšími dopady na veškeré dotčené 
strany, marginální náklady a přínosy jsou hodnoceny jako zanedbatelné a nejsou pro jejich 
nepodstatnost detailně rozebírány. 
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1 Důvod předložení a cíle  
 

1.1 Název  
Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změny zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 

1.2  Definice problému  
1.2.1 Popis současného stavu a popis problému 
Poskytování audiovizuálních mediálních služeb prošlo v minulých letech zásadními změnami, 
které vedou k významným tržním změnám, k potřebě novelizovat stávající právní úpravu a k 
nutnosti reflektovat tyto specifické změny při její tvorbě. Tyto rysy lze stručně shrnout 
v následujících bodech: 

• v oblasti audiovizuálních trhů dochází k rychlému vývoji na poli technologií - příkladem může 
být nárůst přenosové kapacity, zvyšování tržního pokrytí a tím rozšíření možnosti výběru 
spotřebitelů, rostoucí počet programů dostupných spotřebiteli, rozšíření pokrytí 
vysokorychlostním internetem; 

• výše zmíněný vývoj je částečně stimulován rostoucí poptávkou uživatelů po vyšší interaktivitě 
a přitažlivosti obsahu pro spotřebitele; 

• ve struktuře příjmů z televizního vysílání dochází k postupnému přesunu od příjmů 
z uživatelských poplatků k příjmům z předplatného soukromých televizních programů;  

• došlo k nahrazení zemského analogového televizního vysílání vysíláním digitálním, přičemž 
se plánuje druhá vlna digitalizace a přechodu na standard DVB-T2; 

• na reklamních trzích je možné pozorovat růst podílu internetu, je zaznamenáván výrazný 
nárůst příjmů z internetové reklamy; 

• dochází k rozvoji nových trhů - např. trh mobilních streamingových služeb apod. 

Co se týče internetu, 

• pokračuje zvyšování využití internetu pro komerční komunikaci; 

• dochází ke kontinuálnímu nárůstu počtu uživatelů, roste kvalita připojení, prodlužuje se doba 
strávená na internetu a počet zobrazených stránek; 

• pokračuje inovace médií a rozšiřování jejich nabídky a služeb;  

• vznikají nové projekty vycházející z internetových trendů. 

V tomto prostředí pak v ČR funguje tzv. duální systém vysílání, kdy na trhu koexistují 
veřejnoprávní a soukromé televizní stanice, pro které je potřeba nastavit institucionální rámec tak, 
aby nedocházelo po zohlednění charakteru poskytovaných služeb k neodůvodněné diskriminaci 
jedné nebo druhé strany. 

Trh televizních stanic v ČR se s ukončením procesu digitalizace začal postupně rozšiřovat. 
Pozornost diváků se však stále soustřeďuje především na následující televizní skupiny. Podíly 
sledovanosti byly v roce 2015 rozděleny přibližně následovně: skupina Nova 31 %, skupina ČT 
30 %, skupina Prima 21 % a ostatní programy 18 %. 
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Tabulka 1: Podíl televizních stanic, 2013, dospělí 15+, celodenní hodnoty 

ČT1 15,87 % 
ČT2 4,54 % 
ČT24 4,22 % 
ČT sport 4,09 % 
ČT :D/ČT art 1,70 % 
  30,42 % 
Nova 21,96 % 
Nova Cinema 4,35 % 
FANDA 1,40 % 
SMÍCHOV 1,46 % 
Telka 1,53 % 
  30,70 % 
Prima 13,32 % 
Prima COOL 3,26 % 
Prima love 2,27 % 
Prima ZOOM 1,82 % 
Prima MAX 0,13 % 
  20,80 % 
Skupina Barrandov 5,53 % 
Stanice At Media 3,40 % 
Stanice O 0,76 % 
Ostatní stanice 8,39 % 

Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere 

Česká televize byla založena jako instituce provozující televizní vysílání a hospodařící s vlastním 
majetkem. Jedná se o právnickou osobu, která je nezávislá na státu. Zákon č. 483/1991 Sb., o 
České televizi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) této veřejnoprávní instituci ukládá 
plnění specifických úkolů, které ji výrazně odlišují od soukromých provozovatelů televizního 
vysílání. Stanoví jí povinnost poskytovat službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních 
programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území 
České republiky za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti 
a potřeby zachovat mediální pluralitu. 

Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize je Rada České 
televize (dále také "Rada"). Rada má 15 členů volených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 
České republiky (dále také "PSP ČR") na šestileté funkční období. Do působnosti Rady náleží mj. 
jmenování a odvolávání generálního ředitele České televize, schvalování rozpočtu České televize, 
přehledu pohledávek a závazků a účetní závěrky České televize, kontrola účelného a 
hospodárného využívání finančních zdrojů a majetku České televize podle schváleného rozpočtu, 
rozhodování o stížnostech týkajících se generálního ředitele apod. Rada je povinna předkládat 
PSP ČR Výroční zprávu o činnosti České televize a Výroční zprávu o hospodaření České televize. 
Člena Rady z funkce PSP ČR odvolá, přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena 
Rady stanovené v zákoně, 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 či pokud se nezúčastňuje se po dobu více než 3 měsíců schůzí Rady. Dále 
může PSP ČR Radu odvolat, neplní-li Rada opakovaně své povinnosti stanovené zákonem, nebo 
pokud PSP ČR dvakrát po sobě neschválí Výroční zprávu o činnosti České televize nebo Výroční 
zprávu o hospodaření České televize. 

Statutárním orgánem je generální ředitel, jmenovaný Radou České televize na funkční období 6 
let. Jeho funkce se neslučuje s členstvím v Radě České televize. Generální ředitel může být 
odvolán, neplní-li Česká televize opakovaně úkoly veřejné služby, povinnosti vyplývající ze 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „záko o provozování vysílání“), zákona o regulaci 
reklamy nebo nenaplňuje svými programy zásady Kodexu České televize.  
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Jako instituce nezávislá na státu a státním rozpočtu je Česká televize financována prostřednictvím 
televizních poplatků. Finančními zdroji České televize jsou též příjmy z reklamy a další 
podnikatelské, popřípadě jiné činnosti. U České televize však zákon o provozování vysílání 
omezuje časový prostor pro vysílání reklamy. Čas vyhrazený reklamě v televizním vysílání České 
televize na programech ČT 2 a ČT 4 nesmí přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času na každém 
z těchto programů, přičemž vysílání reklam nesmí v době od 19.00 hodin do 22.00 hodin 
překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny na žádném z těchto programů. Na ostatních 
programech nesmí Česká televize do vysílání zařazovat reklamu s výjimkou reklamy zařazované 
do vysílání programu v přímém spojení s vysíláním kulturní či sportovní události, je-li vysílání 
takové reklamy nezbytnou podmínkou k získání práv k televiznímu vysílání sportovní či kulturní 
události. Česká televize nesmí do vysílání zařazovat teleshopping. 
 

1.2.2 Popis problému 
Stěžejní důvody pro zvažování přípravy návrhu změny zákona jsou: 

1) potřeba provedení technických změn zákona spočívajících ve zpřesnění jeho znění; 

2) potřeba aktualizace zákona v reakci na technologický vývoj v oblasti šíření vysílání a na 
problémy současné praxe (jedná se např. o následující identifikované problémy: v porovnání 
s výkonem jiných veřejných funkcí není omezen počet po sobě jdoucích funkčních období, 
na které je možné člena Rady zvolit; součástí zákona je problematická možnost odvolání z 
funkce všech členů Rady, pokud PSP ČR dvakrát po sobě neschválí Výroční zprávu o 
činnosti České televize nebo Výroční zprávu o hospodaření České televize - tato možnost je 
jednoduše zneužitelná pro dosažení politických cílů; dochází k předkládání dvou výročních 
zpráv PSP ČR, což může vést k nadbytečné administrativní zátěži); 

3) transpozice pravidel obsažených ve Sdělení Komise o použití pravidel státní podpory na 
veřejnoprávní vysílání ze dne 27. října 2009 (2009/C 257/1)(dále jen „Sdělení“).  

Podstatou Sdělení je garantovat provozovatelům veřejné služby v oblasti rozhlasového a 
televizního vysílání prostor pro rozvoj jejich služeb, ale zároveň stanovit omezení a postupy, aby 
nedocházelo k narušování hospodářské soutěže a nepřípustnému využívání veřejných prostředků. 

Poprvé stanovilo rámec, který upravuje státní financování veřejnoprávního vysílání Sdělení Komise z roku 2001 o 
použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání1. Toto sdělení z roku 2001 Komisi sloužilo jako dobrý 
základ pro rozvoj důležité rozhodovací praxe v této oblasti. Od roku 2001 bylo přijato více než dvacet rozhodnutí 
týkajících se financování veřejnoprávních vysílacích organizací. 

Trh s rozhlasovým a audiovizuálním vysíláním mezitím významně ovlivnily technologické změny. Došlo ke 
znásobení distribučních platforem a technologií, jako je digitální televize, IPTV, mobilní televize a video na 
vyžádání. To vedlo ke zvýšení hospodářské soutěže s novými účastníky, například provozovateli sítí a 
internetovými společnostmi, kteří vstoupili na trh. Technologický rozvoj umožnil rovněž vznik nových mediálních 
služeb, například informačních služeb on-line a nelineárních služeb nebo služeb na vyžádání. Poskytování 
audiovizuálních služeb se sjednocuje, přičemž spotřebitelé jsou stále více schopni získat různé služby na jediné 
platformě nebo na jediném zařízení, či získat jakoukoli dotyčnou službu na různých platformách nebo zařízeních. 
Rostoucí škála možností spotřebitelů, pokud jde o přístup k mediálnímu obsahu, vedla ke znásobení nabízených 
audiovizuálních služeb a k roztříštěnosti divácké obce. Nové technologie umožnily lepší účast spotřebitelů. Tradiční 
model pasivního využívání se postupně mění na aktivní účast a kontrolu nad obsahem ze strany spotřebitelů. S 
cílem udržet krok s novým vývojem diverzifikují veřejnoprávní i soukromé vysílací stanice své činnosti, přecházejí 
na nové distribuční platformy a rozšiřují škálu svých služeb. V poslední době tato diverzifikace činností 
veřejnoprávních vysílacích organizací, jež jsou financovány z veřejných zdrojů (jako např. obsah online, kanály 
zaměřené na tematické vysílání), vyvolala řadu stížností z řad ostatních účastníků trhu včetně vydavatelů. 

                                            
1 Úř. věst. C 320, 15. 11. 2001, s. 5. 
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Od roku 2001 došlo rovněž k důležitému vývoji právních předpisů, který měl dopad na oblast vysílání. V roce 
2005 Komise přijala nové rozhodnutí2 a rámec3 pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby. V roce 2007 Komise přijala sdělení doprovázející sdělení „Jednotný trh pro Evropu ve 21. století - 
Služby obecného zájmu, včetně sociálních služeb obecného zájmu: nový evropský závazek“4. V prosinci 2007 
kromě toho vstoupila v platnost směrnice o audiovizuálních mediálních službách5, která rozšiřuje oblast působnosti 
regulace audiovizuálních služeb v EU na nové mediální služby. 

Tyto změny na trhu a změny právního prostředí si vyžádaly aktualizaci sdělení z roku 2001 o státních podporách 
na veřejnoprávní vysílání. V akčním plánu Komise pro státní podpory z roku 20056 bylo oznámeno, že se 
Komise „znovu vrátí ke sdělení o používání pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání. Zvláště s rozvojem 
nových digitálních technologií a služeb podporovaných internetem se objevily nové problémy týkající se rozsahu 
činností veřejnoprávního vysílání“. 

V průběhu let 2008 a 2009 uspořádala Komise několik veřejných konzultací týkajících se přezkumu sdělení o 
veřejnoprávním vysílání z roku 2001. Nové sdělení konsoliduje rozhodovací praxi Komise v oblasti státní podpory 
způsobem, který je zaměřen do budoucna, a to na základě připomínek obdržených během veřejných konzultací. 
Objasňuje zásady, jimiž se Komise řídí při používání článku 87 a čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES, pokud jde o 
veřejné financování audiovizuálních služeb v odvětví vysílání7, s přihlédnutím k nedávnému vývoji na trhu a vývoji 
právních předpisů. Tímto sdělením není dotčeno uplatňování pravidel vnitřního trhu a základních svobod v oblasti 
vysílání. (Zdroj: Sdělení) 

Sdělení je předpisem Evropské unie, který je závazný předně pro Evropskou komisi. Přesto ale 
má určitý nepřímý dopad i na členské státy. V případě, že by pravidla uvedená ve Sdělení nebyla 
v členském státě (ČR) provedena, nastoupil by obecný režim pro udělování veřejných podpor, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o fungování Evropské unie, který 
předpokládá notifikaci veřejné podpory Komisi, a to ještě před tím, než je jakákoliv transakce 
uskutečněna. Tento postup by znamenal významné dodatečné administrativní náklady pro 
všechny dotčené strany. 

  

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  
1.3.1 Česká legislativa 
Práva, povinnosti a organizační uspořádání provozovatele televizního vysílání ze zákona upravuje 
zákon. 

Dále se k České televizi vztahují především 

• zákon o provozování vysílání; 

• zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně 
některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění 
pozdějších předpisů;  

                                            
2 Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací 
platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu (Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 67). 
3 Rámec Společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (Úř. věst. C 297, 29.11.2005, s. 
4). ( 5) KOM(2007) 725 v konečném znění 
4 KOM(2007) 725 v konečném znění. 
5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o 
koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (Úř. věst. L 332, 
18.12.2007, s. 27) 
6 KOM(2005) 107 v konečném znění. 
7 Pro účely tohoto sdělení odkazuje pojem „audiovizuální služba/ služby“ na lineární a/nebo nelineární šíření zvukového a/nebo 
audiovizuálního obsahu a na další přidružené služby jako např. informační textové služby online. Toto pojetí „audiovizuálních 
služeb“ je třeba odlišit od užšího pojetí „audiovizuálních mediálních služeb“, jak jsou definovány v čl. 1 písm. a) směrnice o 
audiovizuálních mediálních službách. 
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• zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů;  

• zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;  

• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;  

• zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Dalšími důležitými doplňky současné právní úpravy jsou Statut a Kodex České televize. Statut 
České televize, který schvaluje Rada České televize na návrh generálního ředitele, podrobněji 
stanovuje poslání a povinnosti televize veřejné služby. Kodex schvaluje PSP ČR, které ho 
předkládá Rada České televize. Kodex je vnitřním regulačním předpisem a blíže vymezuje zásady 
naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání. Porušení Kodexu České televize je 
v současnosti kvalifikováno jako porušení pracovní kázně dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů. Současná verze Kodexu byla schválena PSP ČR dne 2. 7. 
2003 a je tvořena Preambulí s výkladem pojmů a 26 články s pravidly a povinnostmi České 
televize, jejích zaměstnanců a spolupracovníků, Etickým panelem a závěrečnými ustanoveními. 

 

1.3.2 Evropská legislativa 
Unijní právo tuto problematiku upravuje mimo jiné následujícími předpisy. K návrhu se vztahují 
zejména Sdělení Komise o použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání uvedené výše 
a Protokol o systému veřejnoprávního vysílání v členských státech, který je připojen ke Smlouvě 
o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie (tzv. Amstedamský protokol). 

Na problematiku provozování televizního vysílání se vztahuje směrnice 2010/13/EU o 
audiovizuálních mediálních službách. 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů  
• Provozovatelé televizního vysílání;  

o veřejnoprávní Česká televize; 

o soukromí (komerční) provozovatelé televizního vysílání; 

• spotřebitelé/diváci; 

• Rada České televize; 

• ÚOHS. 

 

1.5 Popis cílového stavu  
Účelem revize stávající právní úpravy by mělo být zvýšení transparentnosti prostředí a právních 
jistot, nastavení jednotných podmínek na trhu a snížení administrativní zátěže tam, kde není výše 
administrativních nákladů kompenzována příslušnými přínosy, a to v reakci na: 

• technologický vývoj; 

• negativní zkušenosti plynoucí ze současné praxe; 

• transpozici pravidel Sdělení. 

Dále lze spolu s transpozicí pravidel Sdělení doplnit výše uvedené cíle o cíle uvedené v hodnocení 
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dopadů k tomuto Sdělení, tj. 

• podporu rovných podmínek - v rychle se měnícím mediálním prostředí je velmi důležité 
nastavit regulaci tak, aby zajišťovala rovné podmínky pro provozovatele ze zákona i komerční 
subjekty a nedocházelo k narušování hospodářské soutěže; příliš regulativní přístup omezující 
vstup na nové trhy by například mohl vést k poklesu motivace provozovatele ze zákona k 
inovacím z důvodu vysokých administrativních nákladů, opačný přístup, který by umožnil 
financovat služby komerčního charakteru z veřejných prostředků, by mohl vést k vytlačení 
soukromých investic; 

• zavedení účinných postupů a vynucování; 

• podporu dosažení širších politických cílů na základě odhadu očekávaného vývoje na trhu a 
dopadů navrhovaných změn na inovace, konkurenceschopnost, růst a vytváření pracovních 
míst a kulturní a jazykovou rozmanitost. 

 

1.6 Zhodnocení rizik 
Rizika plynoucí ze zachování současného stavu spočívají zejména v netransponování pravidel 
Sdělení s jeho možnými důsledky (viz kapitola 1.2.1. Popis problému), v případném narušení 
hospodářské soutěže s důsledky ve formě nižší míry zavádění nových služeb a poklesu kvality 
služeb poskytovaných divákům, v nižší právní jistotě a transparentnosti právní úpravy. 

 

2 Návrh variant řešení 
1) Provedení technických změn zákona spočívajících ve zpřesnění jeho znění, resp. 

sladění se zákonem o Českém rozhlasu v případech, kde je to relevantní 

Varianta 0 - Ponechání stávající právní úpravy. 

Varianta 1 - Modifikace znění částí zákona upravujících: 

• způsob naplňování veřejné služby - doplnění do explicitního zákazu umisťování obchodních 
sdělení na internetové stránky České televize s výjimkou reklamy, která je součástí 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání výjimky pro reklamu zaměřenou výhradně na 
propagaci vlastního vysílání nebo výrobků, služeb a činností souvisejících s provozováním 
vlastního vysílání; 

• podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena Rady, zániku členství, působnost Rady či 
dozorčí komise; 

• doplnění omezení možnosti volby člena Rady na ne více než 2 po sobě jdoucí funkční 
období, a že člen Rady nebo osoby jemu blízké nesmějí být v pracovněprávním nebo jiném 
obdobném vztahu k České televizi, a to i dva roky po ukončení členství v Radě; v obou 
případech se jedná o změny již obsažené v zákoně o Českém rozhlasu; 

• zánik výkonu funkce člena Rady, generálního ředitele; 

• funkční období členů dozorčí komise - v souladu se zákonem o Českém rozhlase je 
uvažováno o úpravě opětovného zvolení v max. délce 2 po sobě jdoucích funkčních 
obdobích. 

 

2) Aktualizace zákona v reakci na technologický vývoj v oblasti šíření televizního 
vysílání a na problémy současné praxe 
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Varianta 0 - Ponechání stávající právní úpravy. 

Varianta 1 - Vypuštění pojmu analogové televizí vysílání - v novém znění zákona bude 
naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání vztaženo pouze na provoz zemského 
celoplošného digitálního vysílání televizních programů, multimediálního obsahu a doplňkových 
služeb prostřednictvím sítě zemských vysílacích rádiových zařízení s využitím rádiových kmitočtů 
vyhrazených pro Českou televizi. 

Varianta 2 - Upravení způsobu jmenování a odvolávání ředitelů televizních studií. 

Varianta 3 - Doplnění povinnosti předložit spolu s usnesením PSP ČR o odvolání člena Rady 
z funkce odůvodnění. 

Varianta 4 - Sloučení výročních zpráv (Výroční zprávy o činnosti České televize a Výroční 
zprávy o hospodaření České televize), které musí Česká televize předkládat PSP ČR.  

Varianta 5 - Vypuštění možnosti odvolání z funkce všech členů Rady, pokud PSP ČR dvakrát po 
sobě neschválí Výroční zprávu o činnosti České televize nebo Výroční zprávu o hospodaření 
České televize 

 

3) Transpozice pravidel obsažených ve Sdělení  

Protože se v této části jedná o zavádění pravidel stanovených na evropské úrovni, budou u každé 
varianty ocitovány příslušné části Sdělení tak, aby šlo posoudit případné možnosti diskrece či 
individuálního nastavení konkrétních parametrů v rámci obecnějších požadavků evropských 
norem.   

Varianta 0 - Ponechání stávající právní úpravy. 

Varianta 1 - Začlenění podmínek zařazení nové významné služby do zákona. 

Dle Sdělení prodělaly v posledních letech trhy s audiovizuálním vysíláním „důležité změny, které 
vedly k nepřetržitému rozvoji a diverzifikaci nabídky vysílacího sektoru. To podnítilo nové otázky týkající se 
použitelnosti pravidel státní podpory na audiovizuální služby, které jdou nad rámec vysílacích činností v tradičním 
smyslu. 

V tomto ohledu se Komise domnívá, že by veřejnoprávní vysílací organizace měly mít možnost využít ve prospěch 
společnosti příležitostí, které nabízí digitalizace a diverzifikace distribučních platforem na technologicky neutrálním 
základu. Aby byla zajištěna základní úloha veřejnoprávních vysílacích organizací v novém digitálním prostředí, 
mohou veřejnoprávní vysílací organizace při poskytování audiovizuálních služeb na nových distribučních 
platformách využívat státní podporu, a uspokojovat tak zájmy široké veřejnosti stejně jako speciální zájmy, a to 
za předpokladu, že slouží stejným demokratickým, společenským a kulturním potřebám dotyčné společnosti a 
nemají nepřiměřené účinky na trh, které nejsou pro plnění veřejné služby nezbytné… 

Státní podporu pro veřejnoprávní vysílací organizace je možno využívat k šíření audiovizuálních služeb na všech 
platformách za předpokladu, že jsou splněny věcné požadavky Amsterodamského protokolu. Za tím účelem 
členské státy prostřednictvím postupu předběžného hodnocení založeného na otevřené veřejné konzultaci zváží, zda 
nové významné audiovizuální služby plánované veřejnoprávními vysílacími organizacemi splňují požadavky 
Amsterodamského protokolu, tedy zda tyto služby uspokojují demokratické, společenské a kulturní potřeby 
společnosti při náležitém zohlednění jejich možných účinků na podmínky obchodu a na hospodářskou soutěž… 

Je v pravomoci členských států, aby zvolily nejvhodnější mechanismus k zajištění souladu audiovizuálních služeb s 
věcnými podmínkami Amsterodamského protokolu s přihlédnutím ke zvláštnostem vnitrostátních systémů vysílání 
a k potřebě zajistit redakční nezávislost veřejnoprávních vysílacích organizací. 

V zájmu transparentnosti a dostupnosti všech relevantních informací, které jsou pro přijetí vyváženého rozhodnutí 
nezbytné, mají zúčastněné strany příležitost předložit svá stanoviska k plánované nové významné službě v rámci 
otevřené konzultace. Výsledek této konzultace včetně posouzení a důvodů rozhodnutí budou zpřístupněny 
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veřejnosti. 

S cílem zajistit, aby veřejné financování významných nových audiovizuálních služeb nenarušilo obchod a 
hospodářskou soutěž v míře, jež je v rozporu se společným zájmem, zhodnotí členské státy na základě výsledků 
otevřené konzultace celkový dopad nové služby na trh porovnáním situace při existenci a neexistenci plánované 
nové služby. Při posuzování dopadu na trh jsou relevantními prvky např. existence podobné nebo nahraditelné 
nabídky, hospodářská soutěž v oblasti redakce, struktura trhu, postavení veřejnoprávní vysílací organizace na 
trhu, úroveň hospodářské soutěže a možný dopad na soukromé iniciativy. Tento dopad musí být vyrovnán 
hodnotou daných služeb pro společnost. Jestliže převažují nepříznivé účinky na trh, bude se státní financování 
audiovizuálních služeb považovat za přiměřené pouze tehdy, je-li odůvodněno přidanou hodnotou, pokud jde o 
uspokojování společenských, demokratických a kulturních potřeb společnosti, přičemž se zohlední rovněž stávající 
celková nabídka veřejných služeb. 

Takové posouzení by bylo objektivní pouze tehdy, pokud by je prováděl subjekt, který je na vedení veřejnoprávní 
vysílací organizace skutečně nezávislý, rovněž pokud jde o jmenování a odvolávání jejích členů, a který má pro 
výkon svých povinností dostatečnou kapacitu a zdroje. Členské státy jsou schopny navrhnout postup, který je 
přiměřený velikosti daného trhu a postavení veřejnoprávní vysílací organizace na tomto trhu. 

Výše uvedené úvahy veřejnoprávním vysílacím organizacím nebrání v tom, aby vyzkoušely nové inovativní služby 
(např. v podobě pilotních projektů) v omezeném rozsahu (např. pokud jde o čas a sledovanost) a za účelem získání 
informací o proveditelnosti a přidané hodnotě plánované služby, pokud se tato zkušební fáze nerovná zavedení 
plnohodnotné nové významné audiovizuální služby…“ 

Podrobnosti realizace procesu ex-ante hodnocení ponechává Komise na členských státech. Dle 
jejího názoru a dle výsledků konzultací provedených před revizí Sdělení z roku 2001 mají členské 
státy samy nejlepší předpoklady k nalezení postupu, který odpovídá jejich institucionálnímu rámci 
a předchází zbytečným zpožděním, stejně jako orgánu, který má nejlepší předpoklady pro 
zpracování hodnocení. Sdělení tak pouze stanovuje obecné zásady a podrobnosti ohledně 
implementace pravidel ponechává na uvážení členských států, příp. provozovatelů televizního 
vysílání ze zákona. Od volby konkrétních parametrů se pak odvíjí počet odpovědí, které mají být 
posouzeny, doba trvání procesu ex-ante hodnocení a náklady na konzultace. Posouzení dopadů 
může zahrnovat přímo ovlivněné trhy nebo vzít šířeji v úvahu i další související oblasti apod.  

Po zohlednění konkrétních podmínek a institucionálního prostředí v ČR a výsledků konzultací 
byla Varianta 1 specifikována následovně: novou významnou službu bude moci Česká televize 
zařadit do vysílání, pokud tato služba bude naplňovat předpoklady, které pro zařazení nové 
významné služby do veřejnoprávního vysílání vyplývají z relevantních evropských předpisů dle 
odůvodněných závěrů ex-ante hodnocení projektu nové významné služby založeného na 
otevřené veřejné konzultaci, zveřejněných včetně vypořádání stanovisek zúčastněných subjektů 
na internetových stránkách České televize, a stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže; 
zařazení nové významné služby do vysílání bude schvalovat Rada.  

Varianta 2 - Povinnost použít náhradu za veřejnou službu v účetním období, na které byla 
vybrána, a začlenění zákazu křížového financování do zákona. 

Dle Komise představuje nadměrná náhrada v zásadě „neslučitelnou státní podporu, kterou je státu nutno 
vrátit, neboť není pro poskytování služby obecného hospodářského zájmu nezbytná“.  

Nicméně Sdělení dále říká, že „veřejnoprávní vysílací organizace si mohou ponechat roční nadměrnou náhradu 
převyšující čisté náklady veřejné služby (jako „rezervu na veřejné služby“) v míře, která je nezbytná pro zajištění 
financování závazků veřejné služby. Obecně se Komise domnívá, že za částku nezbytnou pro zvládnutí výkyvů 
nákladů a příjmů lze považovat částku do výše 10 % ročních výdajů zahrnutých do rozpočtu na poslání veřejné 
služby. Nadměrnou náhradu nad tento limit je zpravidla nutno neprodleně vrátit.  

Výjimečně a v řádně odůvodněných případech může být veřejnoprávním vysílacím organizacím povoleno ponechat si 
částku převyšující 10 % ročních výdajů zahrnutých do rozpočtu na poslání veřejné služby. To je možné pouze za 
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předpokladu, že tato nadměrná náhrada je předem závazně vyčleněna pro účely jednorázových velkých výdajů, jež 
jsou pro plnění poslání veřejné služby nezbytné. Použití takové jasně vyčleněné nadměrné náhrady by mělo být 
rovněž časově omezené v závislosti na jejím účelu. 

Aby mohla Komise vykonávat své povinnosti, stanoví členské státy podmínky, za nichž mohou veřejnoprávní 
vysílací organizace uvedenou nadměrnou náhradu použít. 

Uvedená nadměrná náhrada se použije výhradně za účelem financování činností veřejné služby. Křížové 
subvencování obchodních činností není opodstatněné a představuje neslučitelnou státní podporu.“ 

Dle obsahu Sdělení tak Varianta 2 obsahuje následující prvky: 

• Náhrada za veřejnou službu bude určena k poskytování veřejné služby v účetním období, na 
které byla vybrána.  

• Část náhrady na veřejnou službu, která nebyla použita v účetním období, na které byla 
vybrána, bude moci Česká televize použít pouze jako  

o rezervu na překonání disproporcí mezi náklady a příjmy v následujícím účetním 
období ve výši nepřesahující 10 % ročních výdajů určených v rozpočtu na 
poskytování veřejné služby, a 

o rezervu výjimečně vytvářenou za účelem úhrady předem vymezených a řádně 
odůvodněných jednorázových mimořádných výdajů, které budou pro poskytování 
veřejné služby nezbytné, ve výši přesahující 10 % ročních výdajů určených v rozpočtu 
na poskytování veřejné služby.  

• Část náhrady na veřejnou službu použitá jako rezerva na veřejnou službu bude muset být 
zahrnuta v účetní závěrce za následující účetní období.  

• Část náhrady za veřejnou službu použitá jako mimořádná rezerva bude muset být zahrnuta 
v účetních závěrkách za účetní období připadající na časové období předem stanovené 
v závislosti na účelu mimořádné rezervy. 

• Pravidla pro používání finančních zdrojů při poskytování veřejné služby stanoví Česká 
televize vnitřním předpisem. Návrh a každou změnu těchto pravidel Česká televize projedná 
s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a jeho stanovisko zohlední. 

• Televizní poplatky bude možné použít pouze k poskytování veřejné služby a nebudou smět 
být použity ke křížovému financování podnikatelské činnosti. 

 

Ostatní pravidla obsažená ve Sdělení jsou již zohledněna v příslušných zákonných normách či 
jiných mimozákonných pravidlech (např. Statut České televize). Není tak třeba stanovovat a 
diskutovat další varianty. 
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3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
Náklady a přínosy v níže uvedených tabulkách jsou uvedeny jako očekávaná změna oproti 
Variantě 0, tj. ponechání současného stavu. 

1) Provedení technických změn zákona spočívajících ve zpřesnění jeho znění, resp. 
sladění se zákonem o Českém rozhlasu v případech, kde je to relevantní 

Varianta 0 - Ponechání stávající právní úpravy. 

Varianta 1 - Modifikace znění částí zákona upravujících: 

• způsob naplňování veřejné služby - doplnění do explicitního zákazu umisťování obchodních 
sdělení na internetové stránky České televize s výjimkou reklamy, která je součástí 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání výjimky pro reklamu zaměřenou výhradně na 
propagaci vlastního vysílání nebo výrobků, služeb a činností souvisejících s provozováním 
vlastního vysílání; 

• podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena Rady, zániku členství, působnost Rady či 
dozorčí komise; 

• doplnění omezení možnosti volby člena Rady na ne více než 2 po sobě jdoucí funkční 
období, a že člen Rady nebo osoby jemu blízké nesmějí být v pracovněprávním nebo jiném 
obdobném vztahu k České televizi, a to i dva roky po ukončení členství v Radě; v obou 
případech se jedná o změny již obsažené v zákoně o Českém rozhlasu; 

• zánik výkonu funkce člena Rady, generálního ředitele; 

• funkční období členů dozorčí komise - v souladu se zákonem o Českém rozhlase je 
uvažováno o úpravě opětovného zvolení v max. délce 2 po sobě jdoucích funkčních 
obdobích. 

Stát 
Přínosy - Snížení nákladů v důsledku eliminace případných soudních sporů; zvýšení právní jistoty, zefektivnění 
vynucování současné právní úpravy, sjednocení praxe s výkonem jiných veřejných funkcí, vyšší transparentnost 
právní úpravy 
Provozovatel televizního vysílání ze zákona 
Přínosy - Zvýšení právní jistoty 

 

2) Aktualizace zákona v reakci na technologický vývoj v oblasti šíření televizního 
vysílání a na problémy současné praxe 

Varianta 0 - Ponechání stávající právní úpravy. 

Varianta 1 - Vypuštění pojmu analogové televizní vysílání. 

Varianta 2 - Upravení způsobu jmenování a odvolávání ředitelů televizních studií. 

Varianta 3 - Doplnění povinnosti předložit spolu s usnesením PSP ČR o odvolání člena Rady 
z funkce odůvodnění. 

Varianta 4 - Sloučení výročních zpráv, které musí Česká televize předkládat PSP ČR.  

Varianta 5 - Vypuštění možnosti odvolání z funkce všech členů Rady, pokud PSP ČR dvakrát po 
sobě neschválí Výroční zprávu o činnosti České televize nebo Výroční zprávu o hospodaření 
České televize. 
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Stát 
Přínosy  
Varianta 3 - Vyšší právní jistota 
Varianta 4 - PSP ČR - Úspora nákladů na nastudování a schválení výročních zpráv 
Varianta 5 - Vyšší právní jistota 
Náklady  
Varianta 3 - PSP ČR - Náklady na zpracování odůvodnění 
Varianta 5 - PSP ČR - Částečné omezení pravomocí 
Rada České televize 
Přínosy 
Varianta 3 - Vyšší právní jistota, nižší míra závislosti na politické reprezentaci 
Varianta 5 - Vyšší právní jistota, nižší míra závislosti na politické reprezentaci 
Náklady 
Varianta 2 - Omezení pravomocí 
Provozovatel televizního vysílání ze zákona 
Přínosy  
Varianta 1 - Zpřesnění právní úpravy, uvedení do souladu s aktuálním reálným stavem 
Varianta 2 - Uvedení do souladu způsobu jmenování a odvolávání ředitelů televizních studií s odpovědností vůči 
generálnímu řediteli s možným výsledným pozitivním vlivem na výkon funkce těchto osob 
Varianta 3 - Vyšší právní jistota, nižší míra závislosti na politické reprezentaci 
Varianta 4 - Nižší náklady na zpracování jedné výroční zprávy namísto dvou 
Varianta 5 - Vyšší právní jistota, nižší míra závislosti na politické reprezentaci 
Veřejnost/Diváci 
Přínosy  
Varianta 2 - Uvedení do souladu způsobu jmenování a odvolávání ředitelů televizních studií s odpovědností vůči 
generálnímu řediteli s výsledným pozitivním vlivem na výkon funkce těchto osob  
Varianta 3 - Nižší míra závislosti na politické reprezentaci a vyšší kvalita poskytovaných služeb či objektivita 
poskytovaných informací 
Varianta 5 - Nižší míra závislosti na politické reprezentaci a vyšší kvalita poskytovaných služeb či objektivita 
poskytovaných informací 

 

3) Transpozice pravidel obsažených ve Sdělení  

Varianta 0 - Ponechání stávající právní úpravy. 

Varianta 1 - Začlenění podmínek zařazení nové významné služby do zákona. 

Varianta 2 - Povinnost použít náhradu za veřejnou službu v účetním období, na které byla 
vybrána, a začlenění zákazu křížového financování do zákona. 

Stát 
Přínosy - Zajištění souladu s pravidly EU, 
Rada České televize 
Náklady 
Varianta 1 - Náklady na schválení zařazení nové významné služby do vysílání  
Provozovatel televizního vysílání ze zákona 
Přínosy 
Varianta 1 a 2 - Snížení nákladů na případné spory 
Náklady 
Varianta 1 a 2 - Náklady na přizpůsobení se regulaci 
Varianta 1 - Náklady na konzultace a zpracování ex-ante hodnocení a získání stanovisek 
Varianta 2 - Náklady na úpravu vnitřního předpisu, který stanoví pravidla pro používání finančních zdrojů při 
poskytování veřejné služby; náklady na projednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a získání stanoviska 
Komerční provozovatelé televizního vysílání  
Přínosy  
Varianta 1 a 2 - Snížení nákladů na případné spory 
Varianta 1 a 2 - Pozitivní dopad na hospodářskou soutěž 
ÚOHS 
Náklady 
Varianta 1 - Náklady na konzultace a zpracování stanovisek, ať už k ex-ante hodnocení či úpravám interních 
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předpisů České televize 
Veřejnost/Diváci 
Přínosy - V případě účinnosti zavedených opatření pozitivní dopad na hospodářskou soutěž a vyvážený rozvoj 
odvětví s následnými přínosy pro diváky ve formě lepší dostupnosti a vyšší kvality poskytovaných služeb 
Náklady 
 Varianta 1 - Riziko snížení kvality, příp. dostupnosti služeb ČT z důvodu vzniku překážek pro vstup ČT na nové 
trhy audiovizuálních mediálních služeb při nadměrně restriktivní regulaci 

 

3.2 - 3.3 Náklady a přínosy 
1) Provedení technických změn zákona spočívajících ve zpřesnění jeho znění, resp. 

sladění se zákonem o Českém rozhlasu v případech, kde je to relevantní 

Varianta 0 - Ponechání stávající právní úpravy. 

Varianta 1 - Modifikace znění částí zákona upravujících: 

• způsob naplňování veřejné služby - doplnění do explicitního zákazu umisťování obchodních 
sdělení na internetové stránky České televize s výjimkou reklamy, která je součástí 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání výjimky pro reklamu zaměřenou výhradně na 
propagaci vlastního vysílání nebo výrobků, služeb a činností souvisejících s provozováním 
vlastního vysílání; 

• podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena Rady, zániku členství, působnost Rady či 
dozorčí komise; 

• doplnění omezení možnosti volby člena Rady na ne více než 2 po sobě jdoucí funkční 
období, a že člen Rady nebo osoby jemu blízké nesmějí být v pracovněprávním nebo jiném 
obdobném vztahu k České televizi, a to i dva roky po ukončení členství v Radě; v obou 
případech se jedná o změny již obsažené v zákoně o Českém rozhlasu; 

• zánik výkonu funkce člena Rady, generálního ředitele; 

• funkční období členů dozorčí komise - v souladu se zákonem o Českém rozhlase je 
uvažováno o úpravě opětovného zvolení v max. délce 2 po sobě jdoucích funkčních 
obdobích. 

Protože se ve výše uvedených případech jedná o změny technického charakteru, nebude mít 
v tomto bodě návrh nového znění významné náklady. Přínosy nelze kvantitativně ocenit. Bude se 
jednat o pozitivní dopady především ve formě zpřesnění zákona, zvýšení jeho transparentnosti či 
zajištění souladu s jinými právními předpisy s výsledným zvýšením právní jistoty pro relevantní 
dotčené strany. 

Co se týče např. konkrétně omezení možnosti volby člena Rady (příp. dozorčí komise) na ne více 
než 2 po sobě jdoucí funkční období, zpracovatel nepředpokládá vznik dodatečných nákladů 
z následujících důvodů. Protože jsou členové Rady voleni na funkční období 6 let (členové 
dozorčí komise na 4 roky), celkově mohou v Radě působit kontinuálně 12 let (členové dozorčí 
komise 8 let), což je relativně dlouhé časové období na to, aby se v tomto případě dalo hovořit o 
nákladech spojených s případným ukončením souvislého působení konkrétního člena v Radě 
(dozorčí komisi). Přínosy budou mít formu vyšší transparentnosti právní úpravy, neboť dojde ke 
sjednocení praxe s výkonem jiných veřejných funkcí a zejména aktualizaci odborných znalostí 
Rady (dozorčí komise) v souladu se všeobecným vývojem. 
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2) Aktualizace zákona v reakci na technologický vývoj v oblasti šíření televizního 
vysílání a na problémy současné praxe 

Varianta 0 - Ponechání stávající právní úpravy. 

Varianta 1 - Vypuštění pojmu analogové televizí vysílání. 

Protože se bude jednat o uvedení právní úpravy do souladu s aktuálním reálným stavem, můžeme 
u této Varianty mluvit především o přínosech, a to ve formě zpřesnění či ztransparentnění právní 
úpravy.  

Varianta 2 - Upravení způsobu jmenování a odvolávání ředitelů televizních studií.  

Stejně jako u předchozí varianty zpracovatel nepředpokládá vznik významných nákladů. Přínosy 
budou mít formu vyšší transparentnosti právní úpravy, neboť bude uveden do souladu způsob 
jmenování a odvolávání ředitelů televizních studií s odpovědností vůči generálnímu řediteli 
s možným výsledným pozitivním vlivem na výkon funkce těchto osob. 

Varianta 3 - Doplnění povinnosti předložit spolu s usnesením PSP ČR o odvolání člena Rady 
z funkce odůvodnění. 

Varianta 3 bude mít obdobné přínosy jako Varianta 5. Předpokládá se především pozitivní dopad 
ve formě zvýšení nezávislosti Rady na politické reprezentaci. Při kombinaci Varianty 3 
s Variantou 5 může dojít ke znásobení těchto přínosů, které však nelze kvantifikovat. Nákladem 
může být čas věnovaný zpracování odůvodnění členy PSP ČR ve finančním vyjádření.  

Varianta 4 - Sloučení výročních zpráv, které musí Česká televize předkládat PSP ČR.  

Hlavním přínosem tohoto opatření bude úspora nákladů na zpracování jedné namísto dvou 
výročních zpráv, nákladů spojených s předkládání zpráv členům PSP ČR a nákladů na jejich 
nastudování a schválení. Protože však nedochází k výrazné redukci obsahu předkládaných zpráv 
tak, aby přínosy této varianty nebyly vykompenzovány nežádoucími náklady ve formě nižší 
dostupnosti informací o činnosti a hospodaření České televize, nelze očekávat pokles nákladů na 
polovinu jejich současné celkové výše. Počítat lze především s procesními úsporami v rámci 
předkládacích a schvalovacích postupů. 

Varianta 5 - Vypuštění možnosti odvolání z funkce všech členů Rady, pokud PSP ČR dvakrát po 
sobě neschválí Výroční zprávu o činnosti České televize nebo Výroční zprávu o hospodaření 
České televize.  

Na základě této Varianty se znesnadňuje odvolání Rady, neboť to se již neváže na neschválení 
výročních zpráv PSP ČR. Toto opatření může přinést jak pozitivní, tak negativní dopady, 
v závislosti na odborné kvalitě a politické nezávislosti členů Rady. Obecně by však mělo dojít na 
jedné straně k částečnému omezení pravomoci PSP ČR, na straně druhé by se měla snížit míra 
závislosti členů Rady na aktuální politické reprezentaci s následnými přínosy pro diváky ve formě 
lepšího výkonu kontrolní funkce a kvalitnějšího plnění povinností uložených České televizi 
zákonem. 

 

3) Transpozice pravidel obsažených ve Sdělení  

Varianta 0 - Ponechání stávající právní úpravy. 

Varianta 1 - Začlenění podmínek zařazení nové významné služby do zákona. 

Varianta 2 - Povinnost použít náhradu za veřejnou službu v účetním období, na které byla 
vybrána, a začlenění zákazu křížového financování do zákona. 

Výše přínosů a nákladů plynoucích z transpozice pravidel obsažených ve Sdělení se bude odvíjet 
od míry jejich respektování v současnosti. Obecně budou mít přínosy a náklady následující 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNADQJMFDE)



 
 

18 
 

formu. 

Přínosy 

• Minimalizace rizika vytěsnění aktivit komerčních subjektů (provozovatelů vysílání, vydavatelů 
tisku či dalších poskytovatelů obsahu, atd.) provozovatelem vysílání ze zákona v případě, že 
regulace stanoví jasná pravidla. V případě, že budou mít komerční subjekty jasnou informaci 
o tom, jaká kritéria budou používána pro posuzování, zda může být poskytování nové 
významné audiovizuální služby součástí veřejné služby, bez distorzních účinků na trh, budou 
moci lépe plánovat, jakou pozici na trhu zaujmout a jaký typ služeb poskytovat. Obdobně 
budou mít členské státy jasný rámec pro hodnocení, které služby poskytované 
provozovatelem ze zákona mohou být financovány z veřejných zdrojů s ohledem na 
Amsterodamský protokol. 

• Snížení počtu případných sporů. 
Náklady 

• Riziko vzniku překážek vstupu na trh pro provozovatele ze zákona v nových oblastech 
mediálních služeb z důvodu administrativní náročnosti požadavku na zpracování ex-ante 
hodnocení zařazení nové významné služby. Existuje riziko (obtížně kvantifikovatelné), že 
příliš restriktivní regulace s ohledem právě např. na požadavek zpracování ex-ante analýzy by 
mohla ztížit postavení provozovatelů veřejnoprávního vysílání coby vůdců technologického 
pokroku a zpozdit nabídku některých nových služeb.  

• Veřejně financované služby s sebou nesou riziko, ale také potenciál v případě, že jsou tyto 
služby inovativní. Toto riziko spojené se zahájením poskytování inovativní služby může být 
podstoupeno provozovatelem ze zákona, který se obecně neřídí ukazateli ziskovosti a je tak 
potenciálně méně rizikově averzní než komerční provozovatelé. Tyto nové služby mohou 
vytvářet nové diváky/nové trhy, které mohou být následně se sníženým rizikem nabízeny 
komerčními operátory. Při vysokých administrativních nákladech spojených se zařazením 
nové významné služby může být provozovatel ze zákona méně ochoten hrát průkopnickou 
roli a nést dodatečná rizika.  

• Zvýšená administrativní zátěž a náklady na přizpůsobení budou pravděpodobným důsledkem 
zavedení požadavku na ex-ante hodnocení zařazení nové významné služby a přísnější 
regulace v souvislosti s reflexí evropských pravidel. Půjde především o náklady na lidské 
zdroje, v menší míře pak o ostatní náklady např. na zařízení, infrastrukturu apod. zejména 
díky tomu, že veřejné konzultace mohou být realizovány po internetu. Tyto náklady nelze 
s přílišnou přesností kvantifikovat, a to především z důvodu vysoké rozdílnosti charakteru 
nových služeb a obtížného odhadu míry návratnosti. 

 

3.4 Vyhodnocení variant 
1) Provedení technických změn zákona spočívajících ve zpřesnění jeho znění, resp. 

sladění se zákonem o Českém rozhlasu v případech, kde je to relevantní 

Varianta 0 - Ponechání stávající právní úpravy. 

Varianta 1 - Modifikace znění částí zákona upravujících: 

• způsob naplňování veřejné služby - doplnění do explicitního zákazu umisťování obchodních 
sdělení na internetové stránky České televize s výjimkou reklamy, která je součástí 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání výjimky pro reklamu zaměřenou výhradně na 
propagaci vlastního vysílání nebo výrobků, služeb a činností souvisejících s provozováním 
vlastního vysílání; 

• podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena Rady, zániku členství, působnost Rady či 
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dozorčí komise; 

• doplnění omezení možnosti volby člena Rady na ne více než 2 po sobě jdoucí funkční 
období, a že člen Rady nebo osoby jemu blízké nesmějí být v pracovněprávním nebo jiném 
obdobném vztahu k České televizi, a to i dva roky po ukončení členství v Radě; v obou 
případech se jedná o změny již obsažené v zákoně o Českém rozhlasu; 

• zánik výkonu funkce člena Rady, generálního ředitele; 

• funkční období členů dozorčí komise - v souladu se zákonem o Českém rozhlase je 
uvažováno o úpravě opětovného zvolení v max. délce 2 po sobě jdoucích funkčních 
obdobích.  

Protože se ve výše uvedených případech jedná o změny technického charakteru, příp. o změny 
uvádějící do souladu současnou reálnou praxi se zněním zákona, nebude mít v tomto bodě návrh 
nového znění významné náklady. Přínosy nelze kvantitativně ocenit. Bude se jednat o pozitivní 
dopady především ve formě zpřesnění zákona, zvýšení jeho transparentnosti či zajištění souladu 
s jinými právními předpisy s výsledným zvýšením právní jistoty pro relevantní dotčené strany. 
Z výše uvedeného tak lze vyvodit závěr, že přínosy Varianty 1 budou převažovat nad náklady a 
volíme tak Variantu 1. 

 

2) Aktualizace zákona v reakci na technologický vývoj v oblasti šíření vysílání a na 
problémy současné praxe 

Varianta 0 - Ponechání stávající právní úpravy. 

Varianta 1 - Vypuštění pojmu analogové televizí vysílání. 

Varianta 2 - Upravení způsobu jmenování a odvolávání ředitelů televizních studií. 

Varianta 3 - Doplnění povinnosti předložit spolu s usnesením PSP ČR o odvolání člena Rady 
z funkce odůvodnění. 

Varianta 4 - Sloučení výročních zpráv (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), které musí Česká televize 
předkládat PSP ČR.  

Varianta 5 - Vypuštění možnosti odvolání z funkce všech členů Rady, pokud PSP ČR dvakrát po 
sobě neschválí Výroční zprávu o činnosti České televize nebo Výroční zprávu o hospodaření 
České televize.  

U všech výše uvedených Variant bylo vyhodnoceno, že výše nákladů plynoucích z jejich 
případného zavedení, je zanedbatelná a tudíž odůvodnitelná přínosy těchto opatření. U Varianty 
1 se jedná o uvedení právní úpravy do souladu s aktuálním reálným stavem, můžeme tak mluvit 
především o přínosech. Varianta 2 uvádí do souladu způsob jmenování a odvolávání ředitelů 
televizních studií s odpovědností vůči generálnímu řediteli. Ředitelé studií jsou za činnost studia 
odpovědni generálnímu řediteli. Z takto vymezené odpovědnosti plyne, že ředitele televizního 
studia musí jmenovat ten, jemuž je tento ředitel ze své činnosti odpovědný a který jeho práci 
kontroluje, tj. generální ředitel, a nikoli Rada, která ředitele televizních studií dosud jmenuje. 
Volíme tak Variantu 2 oproti Variantě 0. Varianta 3 znesnadňuje odvolání člena Rady zavedením 
povinnosti zpracovat odůvodnění. Předpokládáme, že náklady na zpracování odůvodnění, pokud 
existuje reálný důvod pro odvolání člena Rady, jsou nízké. Přínosy tak převyšují náklady a volíme 
proto Variantu 3 oproti nulové Variantě 0. Varianta 4 odstraňuje praxi, kdy Rada České televize 
odevzdává nezávisle na sobě Výroční zprávu o činnosti České televize do 31. března 
bezprostředně následujícího kalendářního roku a Výroční zprávu o hospodaření České televize 
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do 31. srpna bezprostředně následujícího kalendářního roku. Zpracování dvou zpráv může být 
administrativně náročnější, příp. ztěžovat překládací a schvalovací proces. Přínosy ve formě úspor 
tak převažují nad případnými náklady. Je však třeba zajistit, aby souhrnná zpráva obsahovala 
podstatné informace, které byly součástí původních dvou výročních zpráv tak, aby nedošlo ke 
snížení transparentnosti činnosti a hospodaření České televize (z tohoto důvodu je zároveň 
důležité zveřejnit novou výroční zprávu ve vhodném termínu způsobem umožňujícím dálkový 
přístup), a informaci o naplňování požadavků práva Evropské unie tak, aby byl zajištěn soulad 
s evropskou legislativou. Varianta 5 znesnadňuje odvolání Rady, neboť to se již neváže na 
neschválení výročních zpráv PSP ČR. Obecně by mělo dojít na jedné straně k částečnému 
omezení pravomoci PSP ČR, na straně druhé by se měla zvýšit míra nezávislosti členů Rady na 
aktuální politické reprezentaci s následnými přínosy pro diváky ve formě kvalitnějšího plnění 
povinností uložených České televizi zákonem. Přínosy tak opět převažují nad případnými 
náklady. 

 

3) Transpozice pravidel obsažených ve Sdělení  

Varianta 0 - Ponechání stávající právní úpravy. 

Varianta 1 - Začlenění podmínek zařazení nové významné služby do zákona. 

S ohledem na současný vývoj na trhu nemůže být dle Sdělení provozovateli ze zákona odepřeno 
právo na technologicky neutrální poskytování obsahu. Nicméně poskytování nových služeb přes 
nové platformy se střetává s existujícími a/nebo nově vznikajícími obchodními aktivitami na trhu. 
Z tohoto důvodu je třeba najít novou rovnováhu, která zajistí dostatečnou flexibilitu pro veřejné 
vysílatele k adaptaci na měnící se tržní prostředí a zároveň zabrání tomu, aby veřejné prostředky 
sloužily k financování činností, které mají komerční charakter, a vedly k narušování hospodářské 
soutěže. Nástrojem k dosažení tohoto cíle uvedeného i na začátku této RIA v kapitole 1.5 může 
být realizace ex-ante hodnocení zařazení nové významné služby spolu s provedením konzultací. 
Hlavním nákladem budou výdaje na lidské zdroje potřebné pro organizaci konzultací, zpracování 
odpovědí a vyhodnocení. Ostatní náklady mohou být redukovány, pokud jsou konzultace 
realizovány po internetu. Z tohoto důvodu je v rámci Varianty 1 doporučeno, aby otevřenou 
veřejnou konzultaci k projektu nové významné služby vyhlašovala Česká televize na svých 
internetových stránkách.  

Varianta 2 - Povinnost použít náhradu za veřejnou službu v účetním období, na které byla 
vybrána, a začlenění zákazu křížového financování do zákona. 

Česká televize se zabývá zejména poskytováním veřejné služby (hlavní činnost), doplňkovou 
„hospodářskou činností“ je podnikatelská činnost související s předmětem její činnosti, která však 
nesmí ohrozit poskytování veřejné služby.   

Hlavním zdrojem financování hlavní činnosti České televize jsou televizní poplatky, resp. čerpání 
z fondu televizních poplatků. Od roku 2008 je měsíční výše poplatku stanovena na 135 Kč. 
V roce 2015 Česká televize čerpala televizní poplatky ve výši 6 mld. Kč, což pokrývalo 88 % 
z celkových nákladů. Tabulka níže zachycuje vývoj fondu televizních poplatků i vývoj 
hospodaření České televize dle jednotlivých činností. Z tabulky je patrné, že čerpání fondu 
televizních poplatků je využíváno k dosažení rovnováhy mezi ročními celkovými výnosy a 
náklady. Z hlediska jednotlivých činností si můžeme povšimnout, že hlavní činnost je 
dlouhodobě ztrátová a tato ztráta je kompenzována ziskem z hospodářské činnosti. Lze tedy 
soudit, že v minulosti ke křížovému dotování hospodářské činnosti nedocházelo. 
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Tabulka 2: Základní ukazatele hospodaření České televize 
mil. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Příjmy z televizních poplatků 5 828,6 5 792,4 5 771,2 5 756,0 5 716,9 5 678,0 5 621,0 
        Fond televizních poplatků8        Fond tv poplatků - zůstatek k 1.1. 4 350,4 4 849,3 5 078,3 5 475,6 5 224,3 4 963,2 4 418,5 
Tvorba fondu 5 881,5 5 866,5 5 821,4 5 798,7 5 727,9 5 712,9 5 726,6 
Čerpání fondu televizních 
poplatků 5 382,6 5 637,5 5 424,1 6 049,9 5 989,0 6 257,5 6 004,0 

Fond tv poplatků - zůstatek 
k 31.12. 4 849,3 5 078,3 5 475,6 5 224,3 4 963,2 4 418,5 4 141,1 

        Výsledky hospodaření        Výnosy celkem 6 925,9 6 887,0 6 664,6 6 636,2 6 788,3 6 932,8 6 852,1 
z toho hlavní činnost 5 676,6 5 754,6 5 779,4 6 140,0 6 191,9 6 291,5 6 207,1 
z toho hospodářská činnost 1 249,3 1 132,3 885,3 496,2 596,4 641,3 645,0 

Náklady celkem 6 925,9 6 887,0 6 664,6 6 636,2 6 788,3 6 932,8 6 852,1 
z toho hlavní činnost 6 702,0 6 683,3 6 479,2 6 494,6 6 619,9 6 731,0 6 621,8 
z toho hospodářská činnost 224,0 203,7 185,4 141,6 168,4 201,7 230,3 

Hospodářský výsledek celkem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
        Podíl změny fondu tv poplatků na 
výdajích na poskytování veřejné 
služby 

7,4% 3,4% 6,1% -3,9% -3,9% -8,1% -4,2% 

Zdroj: Výroční zprávy o hospodaření České televize  

Dále je patrné, že v posledních letech nedochází k tvorbě rezerv, ale že naopak příjmy 
z televizních poplatků jsou nižší než čerpání fondu na krytí nákladů hlavní činnosti. V letech 2009 
- 2011 k tvorbě rezerv docházelo, vždy ale byla tato rezerva nižší než 10 % z nákladů na hlavní 
činnost. Na základě výše uvedeného je patrné, že navrhovaná zákonná úprava by s ohledem na 
historické hospodaření neměla pro ČT představovat žádný významný dodatečný náklad. 

Potenciální riziko může plynout z návrhu omezené převoditelnosti rezervy - je však třeba mít 
stále na paměti, že tento požadavek vyplývá ze Sdělení. Tímto rizikem může být částečné snížení 
motivace k nákladově efektivnímu hospodaření, neboť provozovatel ze zákona bude nucen 
využít veškerých prostředků vybraných v daném roce. To by mohlo vést k situaci, kdy by mohly 
být navyšovány náklady s neodpovídajícím přínosem. Riziko nevznikne, pokud budou důsledně 
aplikovány kontrolní mechanizmy, které současná právní úprava obsahuje. Dalším možným 
rizikem může být nesprávné nastavení procesu schvalování mimořádných rezerv (přesahujících 
10 % ročních výdajů určených v rozpočtu na poskytování veřejné služby). Nejasná pravidel spolu 
s případnou sankcí v případě porušení, tj. vzniku neschválené rezervy v objemu větším než 
povolených 10 %, by mohla vést k situaci, kdy budou schvalovány veškeré mimořádné rezervy 
z důvodu splnění požadavků Sdělení a bez ohledu na povahu mimořádné rezervy. Toto riziko lze 
eliminovat jasným stanovením pravidel a opět důslednou aplikací kontrolních mechanizmů.      

Hodnocení celkových dopadů navrhované regulace lze shrnout následovně. Na jedné straně jsou 
provozovatelé ze zákona obecně vnímáni jako vůdci technologického rozvoje, kteří by měli 
přinášet inovaci a kvalitu do odvětví. Pokud budou tyto subjekty nadměrně regulovány, nebudou 
tuto svou roli schopny plnit. Je-li cílem politiky v této oblasti podpořit inovace a nové služby ve 
veřejném zájmu, restriktivní přístup může být kontraproduktivní. Přísnější pravidla povedou k 
nižší kvalitě a dostupnosti služeb, horšímu výběru pro spotřebitele, nižší pluralitě a kulturní 
rozmanitosti. 

Na druhou stranu mohou být komerční subjekty, včetně provozovatelů vysílání, vydavatelů tisku 

                                            
8 Tvorba a čerpání fondu jsou účetní operace, které neznamenají změnu finančních prostředků. Mezi použitím finančních 
prostředků a čerpáním z fondu televizních poplatků existuje časový nesoulad, který může dosahovat až několika let. Ilustrativním 
příkladem může být například velká sportovní akce (např. olympiáda), za jejíž televizní práva se ve většině případů platí mnohem 
dříve, než se samotná akce uskuteční. Úbytek finančních prostředků, tedy nastává v okamžiku platby, ale samotné čerpání z fondu 
televizních poplatků na krytí nákladů nastává až v okamžiku odvysílání. Zůstatek k 31. 12. 2015 tak představuje předepsané 
televizní poplatky, které k 31. 12. 2015 nebyly použity ke krytí nákladů. 
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a jiných poskytovatelů obsahu atd., též lídry na trhu a je proto nutné vzít v úvahu, že nadměrná 
aktivita provozovatelů ze zákona v oblasti poskytování nových mediálních služeb může vytlačit 
soukromé investice a tudíž míru inovací snížit. 

Hlavním cílem nové regulace tak je vytvořit stabilní a předvídatelné prostředí, kde poskytování 
veřejných služeb a komerční vysílatelé mohou navrhovat a implementovat inovativní řešení bez 
nežádoucího narušení hospodářské soutěže a určitou právní jistotou. Bohužel ke konečnému 
hodnocení a nalezení optimálního rovnovážného stavu není možné provést kvantitativní nebo 
kvalitativní srovnání inovačních schopností provozovatelů ze zákona a komerčních subjektů. 

Vliv navrhované regulace na zaměstnanost a na hospodářský růst v odvětví audiovizuálních 
mediálních služeb obecně je nejistý. Teoreticky by měl transparentnější právní rámec a lepší 
vymezení rolí provozovatelů veřejného a komerčního vysílání umožnit oběma skupinám dál 
rozvíjet své aktivity při snížení celkového rizika. 

Ve skutečnosti však nelze předvídat, do jaké míry navrhované varianty ovlivní relativní 
konkurenční pozice veřejnoprávních a komerčních vysílatelů, stejně jako jiných subjektů na trhu 
(telekomunikačních společností, vydavatelů tisku apod.). Celkový ekonomický dopad tak nelze 
přesně odhadnout. 

Vliv navrhovaných variant na výši potřebných finančních prostředků také nelze přesně 
kvantifikovat. Zavedením efektivnějších postupů by mělo dojít k úsporám. Na druhou stranu lze 
očekávat případné zvýšení administrativních nákladů (viz ex-ante hodnocení apod.). 

 

4 Návrh řešení 
Věcný okruh Zvolená varianta 
Provedení technických změn zákona 
spočívajících ve zpřesnění jeho znění, 
resp. sladění se zákonem o Českém 
rozhlasu v případech, kde je to relevantní 

Varianta 1 - Modifikace znění příslušných 
částí zákona. 

Aktualizace zákona v reakci na 
technologický vývoj v oblasti šíření 
vysílání a na problémy současné praxe 

Varianta 1 - Vypuštění pojmu analogové 
televizí vysílání.  
Varianta 2 - Upravení způsobu jmenování a 
odvolávání ředitelů televizních studií. 
Varianta 3 - Doplnění povinnosti předložit 
spolu s usnesením PSP ČR o odvolání člena 
Rady z funkce odůvodnění. 
Varianta 4 - Sloučení výročních zpráv, které 
musí Česká televize předkládat PSP ČR. 
Varianta 5 - Vypuštění možnosti odvolání 
z funkce všech členů Rady, pokud PSP ČR 
dvakrát po sobě neschválí Výroční zprávu o 
činnosti České televize nebo Výroční zprávu o 
hospodaření České televize. 

Transpozice pravidel obsažených ve 
Sdělení  

Varianta 1 - Začlenění podmínek zařazení 
nové významné služby do zákona. 
Varianta 2 - Povinnost použít náhradu za 
veřejnou službu v účetním období, na které 
byla vybrána, a začlenění zákazu křížového 
financování do zákona. 
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4.1 Hodnocení korupčních rizik zvoleného řešení 
Posouzení stanovených kritérií 

Přiměřenost 

Hlavními důvody přípravy změn zákona byla 1) potřeba provedení technických změn zákona 
spočívajících ve zpřesnění jeho znění, resp. sladění se zákonem o Českém rozhlasu v případech, 
kde je to relevantní; 2) potřeba aktualizace zákona v reakci na technologický vývoj v oblasti šíření 
vysílání a na problémy současné praxe; 3) transpozice pravidel obsažených ve Sdělení. V prvním 
případě se jednalo o technické změny cílené především na zpřesnění jednotlivých bodů zákona. 
Ve druhém věcném okruhu byly řešeny mimo jiné vybrané parametry volby a odvolání 
členů Rady a povinnost předkládání dvou výročních zpráv PSP ČR. Třetí bod reagoval na 
potřebu transpozice evropských pravidel upravujících podmínky poskytování státní podpory na 
veřejnoprávní vysílání.  

Lze konstatovat, že všechna zvolená opatření jsou přiměřená množině vztahů, které mají 
upravovat, neboť na základě zvolených Variant nedochází k významným systematickým 
změnám. Při reflexi pravidel obsažených ve Sdělení byly voleny Varianty odpovídající 
institucionálnímu prostředí v ČR a v takovém rozsahu, který Komise požaduje, tj. nedošlo k tzv. 
„pozlacování“ („gold-plating“). Zároveň návrh neúměrně nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné 
správy. V případě bodu 2) Varianty 3 dochází naopak k částečnému omezení pravomocí PSP ČR. 
V případě bodu 3) vstupuje nově do procesu rozhodování o zavádění nové nové významné 
služby a schvalování vnitřních předpisů České televize v oblasti finančního využití vybraných 
televizních poplatků svými stanovisky ÚOHS. Vstup nového aktéra do rozhodovacího procesu 
může obecně znamenat mírné zvýšení korupčního potenciálu, nicméně součástí platného zákona 
jsou i kontrolní mechanizmy, které jsou podle zpracovatele CIA funkční tak, že by toto riziko 
korupčního jednání mělo být minimalizováno. Kontrolní funkci činnosti České televize plní Rada 
složená z 15 nezávislých radních volených PSP ČR na základě návrhů organizací a spolků 
představujících kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, 
vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Rada se zodpovídá PSP ČR. Jejím poradním orgánem 
ve věcech kontroly hospodaření České televize je dozorčí komise, která má 5 členů, kteří jsou 
voleni a odvoláváni Radou z občanů České republiky s odbornými předpoklady pro výkon funkce 
člena dozorčí komise. V tomto ohledu nedochází na základě zvolených Variant ke změnám a 
tudíž ani ke zvýšení či snížení korupčních rizik. 

Efektivita 

Protože na základě zvolených Variant nedochází k významným systematickým změnám, neměl 
by vyvstat problém s implementací regulace. Významnějším krokem bude v tomto ohledu pouze 
úprava vnitřních předpisů České televize, k níž bude potřebné získat stanovisko ÚOHS. Tento 
proces může být časově a administrativně náročnější, lze zde identifikovat mírný potenciál ke 
korupčnímu jednání, nicméně na jeho základě pak může dojít ke snížení počtu sporů 
s komerčními provozovateli televizního vysílání, příp. jinými poskytovateli obsahu. 

Kontrolní mechanizmy se výrazně nemění, míra vynutitelnosti plnění povinností daných regulací 
by tak měla zůstat na stejné úrovni. 

Odpovědnost 

Na základě zvolených Variant nedochází k významným změnám ohledně kompetencí a 
pravomocí kontrolních orgánů (v tomto případě Rady, dozorčí komise, příp. ÚOHS). Nedochází 
tak ke zvýšení či snížení míry korupčních rizik. 

Opravné prostředky 

Na základě zvolených Variant nedochází ani k významným procesním změnám, které by 
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vyžadovaly zakotvení nových opravných prostředků. Nedochází tak ke změně korupčních rizik. 

Kontrolní mechanismy  

Kontrolní mechanizmy stejně jako odpovědnost jednotlivých účastníků se v rámci návrhu změn 
zákona výrazně nemění. Kontrolní funkci činnosti České televize stále plní Rada složená z 15 
nezávislých radních volených PSP ČR na základě návrhů organizací a spolků představujících 
kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, 
ekologické a národnostní zájmy. Rada se zodpovídá PSP ČR. V rámci navrhovaných variant 
dochází v případě bodu 2) Varianty 3 k částečnému omezení pravomocí PSP ČR, což by bylo 
možné chápat jako mírné posílení odpovědnosti Rady, avšak bez výrazné změny potenciálu 
korupčních rizik. Do vybraných procesů nově vstupuje ÚOHS. Tyto procesy pak mohou být 
časově a administrativně náročnější, nicméně v konečném důsledku může dojít ke snížení počtu 
sporů s komerčními provozovateli televizního vysílání, příp. jinými poskytovateli obsahu. 

Specifické podmínky vyplývající z charakteru korupčních příležitostí a jejich dopad  

Poptávková strana 

Specifika poptávkové strany vyplývají především z počtu stupňů/subjektů rozhodujících o 
konkrétní věci.  

V případě vztahů veřejnoprávního provozovatele s komerčními subjekty rozhoduje Rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání na základě podkladů, které vypracovává Úřad Rady. Osoby 
rozhodující o výsledku jsou tedy předem známé. Osoby zpracovávající podklady či osoby, které 
podaly podnět předem, známy široké veřejnosti ve většině případů nejsou. Podklady jsou dálkově 
zpřístupňovány na webových stránkách Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Přezkum a 
kontrola mohou proběhnout po podání žaloby k příslušnému soudu. Časová náročnost 
rozhodování pak závisí na počtu a složitosti případu. 

Kontrolu činnosti České televize provádí Rada České televize, poradním orgánem Rady ve 
věcech kontroly hospodaření České televize je dozorčí komise. Jejím úkolem je sledovat, zda jsou 
finanční zdroje a majetek České televize účelně a hospodárně využívány podle schváleného 
rozpočtu České televize v souladu s příslušnými právními předpisy a s požadavky. Je tak veřejně 
známo nebo lze předem zjistit, které osoby jsou odpovědné za rozhodnutí. Členové dozorčí 
komise jsou voleni a odvoláváni Radou, členové Rady jsou pak voleni a odvoláváni PSP ČR. Rada 
dále jmenuje a odvolává generálního ředitele České televize, kterému zákon uděluje příslusné 
pravomoci. Z těchto vztahů pak vyplývá míra odpovědnosti jednotlivých osob za příslušná 
rozhodnutí.  

Předpis nově nenastavuje vztahy mezi jednotlivými aktéry, pouze upravuje některé jeho 
parametry. Nedochází tak k výrazné změně korupčních rizik. 

Nabídková strana 

Nabídková strana zahrnuje komerční provozovatele televizního vysílání, příp. jiné poskytovatele 
obsahu, a veřejnoprávní Českou televizi. Na základě provedené analýzy lze konstatovat, že nový 
předpis nebude mít významný vliv na počet subjektů nabídkové strany, neboť většina principů, 
které jsou do zákona zaváděny především v rámci věcného okruhu 3), je v praxi již respektována. 
Cílem jak Sdělení, tak nové právní úpravy, která má pravidla Sdělení zavést, je nastavení 
vyvážených podmínek pro poskytování vysílacích služeb mezi komerčními provozovateli 
televizního vysílání a provozovatelem ze zákona. Z tohoto pohledu by mělo dojít ke snížení 
korupčních rizik. Ze strany provozovatele ze zákona by toto snížení mělo být podpořeno 
zpracováním aktualizace vnitřního předpisu (Statutu), k němuž by měl své stanovisko vydat 
ÚOHS.  
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Transparence a otevřená data  

Navrhovaný předpis by neměl mít vliv na dostupnost informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň nedochází k omezení 
informačních povinností. Varianta 5 v rámci věcného okruhu 2) sice obsahuje návrh na sloučení 
výročních zpráv, které musí Česká televize předkládat PSP ČR, mělo by však dojít pouze ke 
sjednocení těchto zpráv, nikoli k redukci jejich obsahu. Zároveň je v RIA požadováno zachování 
povinnosti dálkově zpřístupnit tuto jednotnou zprávu veřejnosti.  

Shoda s dobrou praxí, přiměřenost ke stávající legislativě 

Navrhované změny jsou v souladu se známou praxí. Postupy a procesy v ní obsažené odpovídají 
stávajícím právním předpisům upravujícím srovnatelné vztahy a mechanizmy. Zvolené varianty 
nepřináší nové, inovativní postupy, ale využívá stávajících ověřených postupů. Zároveň zavádí 
pravidla Sdělení, jehož revize byla učiněna na základě výsledků rozsáhlých konzultací 
s relevantními evropskými subjekty a na základě identifikované dobré praxe. 

 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování  
Za implementaci zákona je odpovědná Česká televize, její generální ředitel a Rada České televize 
Kontrolní funkce bude plnit Rada České televize a ÚOHS.  

Bylo by vhodné do návrhu zákona zapracovat přechodné ustanovení o tom, kdy se zákon v 
novém znění uplatní poprvé. Pokud by totiž zákon nabyl účinnosti mezi 31. březnem a 31. 
srpnem, musela by v daném kalendářním roce Rada České televize předložit jak Výroční zprávu o 
činnosti s termínem předložení do 31. března, tak následně i souhrnnou Zprávu o činnosti a 
hospodaření České televize, která by duplicitně obsahovala i část týkající se činnosti příslušné 
instituce. 

 
6 Přezkum účinnosti regulace  
Měřit účinnost nové regulace bude velmi obtížné především z důvodu existence mnoha dalších 
faktorů, které odvětví ovlivňují (technologický vývoj, ekonomické a sociální aspekty, další 
regulace apod.). Schopnost provozovatele ze zákona udržovat si určitou pozici na příslušných 
trzích (zejména trzích nových sdělovacích prostředků) může indikovat, že nový návrh je funkční 
a vytvořil vhodný regulační rámec. Datum budoucího přezkumu lze doporučit do 5 let od nabytí 
účinnosti zákona. 

 

7 Konzultace a zdroje dat  
V rámci konzultací byly písemně osloveny nejvýznamnější subjekty, u nichž se dalo očekávat, že 
na ně regulace dopadne (ať už pozitivně nebo negativně). Mezi oslovenými subjekty byla 
samozřejmě Česká televize.  

 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNADQJMFDE)



 
 

26 
 

Zkratky 
 

CIA Corruption Impact Assessment 

ČR Česká republika 

ČT Česká televize 

DVB-T2 Digital Video Broadcasting - Terrestrial 

EU Evropská unie 

IPTV Internet Protocol television 

PSP ČR Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

RIA Regulatory Impact Assessment 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Zákon, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších 
předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo kultury   

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte  

prvním dnem měsíce následujícího po vyhlášení 
zákona 

 

Implementace práva EU: Ne; (pokud zvolíte Ano): 
- uveďte termín stanovený pro implementaci: vyplňte měsíc.vyplňte rok 
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem revize stávající právní úpravy by mělo být zvýšení transparentnosti prostředí a právních jistot, 
nastavení jednotných podmínek na trhu a snížení administrativní zátěže tam, kde není výše 
administrativních nákladů kompenzována příslušnými přínosy, a to v reakci na: 
• technologický vývoj; 
• negativní zkušenosti plynoucí ze současné praxe; 
• transpozici pravidel Sdělení Komise o použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní 
vysílání ze dne 27. října 2009 (2009/C 257/1). 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Celkový dopad na státní rozpočet bude zanedbatelný. Na jedné straně může nová právní úprava přinést 
mírné zvýšení nákladů na zpracování stanovisek ze strany ÚOHS, příp. zvýšené administrativní náklady na 
straně provozovatele ze zákona (ex-ante hodnocení apod.). Na druhou stranu přinese nekvantifikovatelné 
pozitivní dopady např. ve formě vyšší právní jistoty, zavedení efektivnějších postupů vedoucích k úsporám 
atp.Výsledný vliv navrhovaných variant na výši potřebných finančních prostředků tak nelze přesně předem 
určit.  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano 

Případné dopady na mezinárodní konkurenceschopnost vyplývají z cílů zákona - tj. podpory rovných 
podmínek, neboť  v rychle se měnícím mediálním prostředí je velmi důležité nastavit regulaci tak, aby 
zajišťovala rovné podmínky pro provozovatele ze zákona i komerční subjekty a nedocházelo k narušování 
hospodářské soutěže. Příliš regulativní přístup omezující vstup na nové trhy by například mohl vést k 
poklesu motivace provozovatele ze zákona k inovacím z důvodu vysokých administrativních nákladů, 
opačný přístup, který by umožnil financovat služby komerčního charakteru z veřejných prostředků, by 
mohl vést k vytlačení soukromých investic. Dopadem zákona by měla být eliminace potenciálních výše 
uvedených negativních efektů plynoucích z nerovnovážného postavení jednotlivých aktérů.  

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano  
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Pro dopady na podnikatelské prostředí platí obdobně výše uvedené.  

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne  

Pokud ano, specifikujte.  

3.5 Sociální dopady: Ano  

Vyšší kulturní a obsahová rozmanitost, podpora inovací a nových služeb.  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano 

Podpora inovací a nových služeb ve veřejném zájmu, vyšší kvalita a dostupnosti služeb, širší výběru pro 
spotřebitele, vyšší pluralita a kulturní rozmanitost, vyšší objektivnost poskytovaných informací.  

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

Pokud ano, specifikujte.  

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

Vzhledem k tomu, že nedochází k systematickým změnám, nemění se ani korupční potenciál v dané oblasti. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 
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Thunovská 12, Praha 1 - Malá Strana, 118 00, Czech Republic 
tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242,  fax: +420 224 238 738,  e-mail: mail@eeip.cz   

 

 

 
 
ZPRACOVÁNÍ HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) K 

NÁVRHU NOVELY ZÁKONA O ČESKÉM ROZHLASU 
 

SRPEN 2016 
 
 
 
 
 
 
Poznámka zpracovatelů: 

Společnost EEIP, a.s. vypracovala hodnocení dopadů regulace na základě dat poskytnutých 
Ministerstvem kultury ČR a v souladu s obecnými principy hodnocení dopadů regulace, 
metodickými pokyny k oceňování administrativní zátěže veřejné správy a podnikatelských 
subjektů a dalšími závaznými dokumenty k hodnocení dopadů regulace. Výběr řešení je proveden 
na základě kvalitativního a kvantitativního vyhodnocení návrhů, analýz a dat poskytnutých toutéž 
stranou a získanými v rámci konzultací. Hodnocení dopadů se nezabývá a nevyčísluje absolutní 
výši aktuálních a budoucích nákladů a přínosů, ale kvantifikuje jejich změnu (tj. nárůst či pokles) 
po zavedení vybraných variant. RIA kalkuluje s nejvýznamnějšími dopady na veškeré dotčené 
strany, marginální náklady a přínosy jsou hodnoceny jako zanedbatelné a nejsou pro jejich 
nepodstatnost detailně rozebírány. 
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1 Důvod předložení a cíle  
 

1.1 Název  
Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změny zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

1.2 Definice problému  
1.2.1 Popis současného stavu a popis problému 
Poskytování mediálních služeb prošlo v minulých letech zásadními změnami, které vedou 
k významným tržním změnám, k potřebě novelizovat stávající právní úpravu a k nutnosti 
reflektovat tyto specifické změny při její tvorbě. Na mediálních trzích dochází k rychlému vývoji 
na poli technologií, který je stimulován rostoucí poptávkou uživatelů po vyšší interaktivitě a 
přitažlivosti obsahu pro spotřebitele. Na reklamních trzích je možné pozorovat růst podílu 
internetu, je zaznamenáván výrazný nárůst příjmů z internetové reklamy. U internetu dochází ke 
kontinuálnímu nárůstu počtu uživatelů, roste kvalita připojení, prodlužuje se doba strávená na 
internetu a počet zobrazených stránek a vznikají nové projekty vycházející z internetových 
trendů. 

Český trh rozhlasového vysílání funguje v rámci duálního rozhlasového prostředí, tvořeného 
provozovatelem vysílání ze zákona, jímž je veřejnoprávní Český rozhlas, a soukromými 
licencovanými provozovateli rozhlasového vysílání, pro které je potřeba nastavit institucionální 
rámec tak, aby nedocházelo po zohlednění charakteru poskytovaných služeb k neodůvodněné 
diskriminaci jedné nebo druhé strany. 

Počet provozovatelů rozhlasového vysílání, kterým byla udělena licence, dosáhl k srpnu 2016 51 a 
provozováno jimi bylo více než 90 rozhlasových stanic. Český rozhlas v současnosti reprezentuje 
8 celoplošných stanic a 14 regionálních stanic. 

Dle výzkumu Radio projektu za 1. pololetí letošního roku zůstává poslechovost rádií stabilní. 
Denně rádio poslouchá 62,9 % populace (5,5 mil.) ve věku 12 - 79 let, týdně 85 % populace (7,5 
mil.). 

Nejposlouchanějším celoplošným rádiem je Rádio Impuls s průměrnou denní poslechovostí 966 
tis. posluchačů. Druhá nejposlouchanější v denní poslechovosti je pak Frekvence 1 před Evropou 
2. Poslechovost Evropy 2 se ve srovnání s předchozím obdobím snížila o 38 tisíc posluchačů, 
poslechovost Frekvence 1 je stabilní. 

Rovněž Radiožurnál potvrdil své výsledky a s odhadovanou denní poslechovostí 835 tisíc je mezi 
celoplošnými stanicemi čtvrtou nejposlouchanější. Nejrychleji rostoucí stanicí v meziročním 
srovnání je ČRo Plus, které pomohl přechod do celoplošného vysílání na velmi krátkých vlnách 
(VKV). V prvním pololetí ji denně poslouchalo 56 tisíc posluchačů, o 24 tisíc víc než před rokem. 
Výsledek ČRo Plus se tak vyrovnal další stanici Českého rozhlasu - Vltava. Ve srovnání s 
předchozím měřeným obdobím si pak polepšila staniceZet. 

V pořadí podle týdenní poslechovosti je jedničkou Impuls, dvojkou Evropa 2 a trojkou 
Frekvence 1. Nejvýrazněji v týdenní poslechovosti rostla opět ČRo Plus, v případě ostatních 
celoplošných stanic jsou výsledky v týdenní poslechovosti v zásadě stabilní s výjimkou stanic 
Českého rozhlasu Vltavy a Dvojky. (Zdroj: http://www.mediaguru.cz/2016/08/cro-plus-pokracuje-v-
rustu-frekvence-1-je-druha/#.V8aWWfmLTIU) 
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Tabulka 1: Odhad poslechovosti celoplošných stanic (tis. osob), poslechovost včera 

celoplošné stanice 1+2Q/2016 4Q/2015+1Q/2016 kvartální 
změna v % 1+2Q/2015 

meziroční 
změna v 

% 
Rádio Impuls 966 967 -0,1 1006 -4,0 
Frekvence 1 891 893 -0,2 882 1,0 
Evropa 2 856 894 -4,3 910 -5,9 
ČRo Radiožurnál 835 829 0,7 862 -3,1 
ČRo Dvojka (Praha) 387 396 -2,3 428 -9,6 
ČRo Vltava 56 61 -8,2 64 -12,5 
ČRo Plus 56 46 21,7 26 115,4 
Zet (dříve BBC ČR) 21 16 31,3 31 -32,3 
Rádio Junior 8 9 -11,1 6 33,3 
ČRo Radio Wave 7 5 40,0 10 -30,0 
ČRo D-Dur 6 4 50,0 6 0,0 
ČRo Jazz 3 3 0,0 5 -40,0 

Zdroj: Radio projekt, 1. 1. 2016 - 30. 6. 2016, SKMO, Median, Stem/Mark 
Mezi regionálními stanicemi je nejposlouchanější Rádio Blaník (644 tisíc polsuchačů), které ve 
srovnání s obdobím před rokem získalo 45 tisíc nových posluchačů. O druhé a třetí místo se 
dělí Rádio Beat a Country Rádio (shodně 232 tisíc). Z hlediska vývoje se meziročně nejlépe 
dařilo Rádio City, které si meziročně připsalo 11% nárůst. (Zdroj: 
http://www.mediaguru.cz/2016/08/cro-plus-pokracuje-v-rustu-frekvence-1-je-druha/#.V8aWWfmLTIU) 
Odhad poslechovosti TOP regionálních stanic (tis. osob), poslechovost včera 

regionální stanice 1+2Q/2016 4Q/2015+1Q/2016 kvartální 
změna v % 1+2Q/2015 

meziroční 
změna v 

% 
Rádio Blaník 636 644 -1,2 591 7,6 
Rádio Beat 232 255 -9,0 234 -0,9 
Country Rádio 232 239 -2,9 249 -6,8 
Radio Čas 145 154 -5,8 158 -8,2 
Hitrádio Orion 136 157 -13,4 164 -17,1 
ČRo Brno 115 122 -5,7 126 -8,7 
Rock Rádio 104 101 3,0 120 -13,3 
Rádio Krokodýl 96 94 2,1 91 5,5 
Rádio City 94 89 5,6 85 10,6 
Rádio Černá Hora 89 84 6,0 111 -19,8 

Zdroj: Radio projekt, 1. 1. 2016 - 30. 6. 2016, SKMO, Median, Stem/Mark 

Z hlediska podílu na poslechovosti se situace nemění. Nejvyšší podíl má Impuls (12 %) 
před Frekvencí 1 a Radiožurnálem. Ve srovnání s předchozím měřeným obdobím si v podílu na 
poslechovosti nejvíce polepšil Radiožurnál (zdroj: http://www.mediaguru.cz/2016/08/cro-plus-
pokracuje-v-rustu-frekvence-1-je-druha/#.V8aWWfmLTIU). Celkový podíl Českého rozhlasu činí 
23,2 %. 
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Obrázek 1: Podíl stanic na poslechovosti (%), 1+2Q/2016 

 
Zdroj: Radio projekt, 1. 1. 2016 - 30. 6. 2016, SKMO, Median, Stem/Mark 

Český rozhlas byl založen jako instituce provozující rozhlasové vysílání a hospodařící s vlastním 
majetkem. Jedná se o právnickou osobu, která je nezávislá na státu. Zákon č. 484/1991 Sb.,  
o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) této veřejnoprávní instituci 
ukládá plnění specifických úkolů, které ji výrazně odlišují od soukromých provozovatelů 
rozhlasového vysílání. Stanoví jí povinnost poskytovat službu veřejnosti tvorbou a šířením 
rozhlasových programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na 
celém území České republiky. 

Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu je Rada 
Českého rozhlasu (dále také "Rada"). Rada má 9 členů volených Poslaneckou sněmovnou 
Parlamentu České republiky (dále také "PSP ČR") na šestileté funkční období. Do působnosti 
Rady náleží mj. jmenování a odvolávání generálního ředitele Českého rozhlasu, schvalování 
rozpočtu Českého rozhlasu a kontrola plnění schváleného rozpočtu, rozhodování o stížnostech 
týkajících se generálního ředitele apod. Rada je povinna předkládat PSP ČR Výroční zprávu o 
činnosti Českého rozhlasu a Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu. Odvolat může 
PSP ČR člena Rady z funkce, přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady 
stanovené zákonem, 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 nebo pokud nevykonává po dobu více než 3 měsíců svou funkci. Dále může PSP ČR 
Radu odvolat, neplní-li Rada opakovaně své povinnosti stanovené zákonem, nebo pokud PSP ČR 
dvakrát po sobě neschválí Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu nebo Výroční zprávu o 
hospodaření Českého rozhlasu. 

Statutárním orgánem je generální ředitel, jmenovaný Radou Českého rozhlasu na funkční období 
6 let. Jeho funkce se neslučuje s členstvím v Radě Českého rozhlasu. Generální ředitel může být 
odvolán, neplní-li Český rozhlas opakovaně úkoly veřejné služby, povinnosti vyplývající ze 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozování vysílání“), zákona o 
regulaci reklamy nebo nenaplňuje svými programy zásady Kodexu Českého rozhlasu.  

Jako instituce nezávislá na státu a státním rozpočtu je Český rozhlas financován prostřednictvím 
rozhlasových poplatků. Finančními zdroji Českého rozhlasu jsou též příjmy z reklamy a další 
podnikatelské, popřípadě jiné činnosti. Zákon o provozování vysílání však u Českého rozhlasu 
omezuje časový prostor pro vysílání reklamy. Čas vyhrazený reklamě a teleshoppingu 
provozovatele rozhlasového vysílání ze zákona nesmí přesáhnout na celoplošném vysílacím 
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okruhu 3 minuty denního vysílacího času a 5 minut denního vysílacího času na místním okruhu. 
Provozovatel rozhlasového vysílání ze zákona nesmí do programu zaměřeného výlučně na 
zpravodajství, publicistiku a vzdělávací pořady zařazovat obchodní sdělení s výjimkou 
obchodních sdělení zařazovaných do vysílání programu v přímém spojení s vysíláním kulturní 
nebo sportovní události, je-li vysílání takového obchodního sdělení nezbytnou podmínkou k 
získání práv k rozhlasovému vysílání kulturní nebo sportovní události. Čas vyhrazený reklamě a 
teleshoppingu v rozhlasovém vysílání ostatních provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout 25 % 
denního vysílacího času. 
 

1.2.2 Popis problému 
Stěžejní důvody pro zvažování přípravy návrhu Zákona jsou: 

4) potřeba provedení technických změn zákona spočívajících ve zpřesnění jeho znění a uvedení 
do souladu se zákonem o České televizi tam, kde to je relevantní; 

5) potřeba aktualizace zákona v reakci na problémy současné praxe (jedná se např. o následující 
identifikované problémy: součástí zákona je problematická možnost odvolání z funkce všech 
členů Rady, pokud PSP ČR dvakrát po sobě neschválí Výroční zprávu o činnosti Českého 
rozhlasu nebo Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu - tato možnost je jednoduše 
zneužitelná pro dosažení politických cílů; dochází k předkládání dvou výročních zpráv PSP 
ČR, což může vést k nadbytečné administrativní zátěži); 

6) transpozice pravidel obsažených ve Sdělení Komise o použití pravidel státní podpory na 
veřejnoprávní vysílání ze dne 27. října 2009 (2009/C 257/1)(dále jen „Sdělení“).  

Podstatou Sdělení je garantovat provozovatelům veřejné služby v oblasti rozhlasového a 
televizního vysílání prostor pro rozvoj jejich služeb, ale zároveň stanovit omezení a postupy, aby 
nedocházelo k narušování hospodářské soutěže a nepřípustnému využívání veřejných prostředků. 

Poprvé stanovilo rámec, který upravuje státní financování veřejnoprávního vysílání Sdělení Komise z roku 2001 o 
použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání9. Toto sdělení z roku 2001 Komisi sloužilo jako dobrý 
základ pro rozvoj důležité rozhodovací praxe v této oblasti. Od roku 2001 bylo přijato více než dvacet rozhodnutí 
týkajících se financování veřejnoprávních vysílacích organizací. 

Trh s rozhlasovým a audiovizuálním vysíláním mezitím významně ovlivnily technologické změny. Došlo ke 
znásobení distribučních platforem a technologií, jako je digitální televize, IPTV, mobilní televize a video na 
vyžádání. To vedlo ke zvýšení hospodářské soutěže s novými účastníky, například provozovateli sítí a 
internetovými společnostmi, kteří vstoupili na trh. Technologický rozvoj umožnil rovněž vznik nových mediálních 
služeb, například informačních služeb on-line a nelineárních služeb nebo služeb na vyžádání. Poskytování 
audiovizuálních služeb se sjednocuje, přičemž spotřebitelé jsou stále více schopni získat různé služby na jediné 
platformě nebo na jediném zařízení, či získat jakoukoli dotyčnou službu na různých platformách nebo zařízeních. 
Rostoucí škála možností spotřebitelů, pokud jde o přístup k mediálnímu obsahu, vedla ke znásobení nabízených 
audiovizuálních služeb a k roztříštěnosti divácké obce. Nové technologie umožnily lepší účast spotřebitelů. Tradiční 
model pasivního využívání se postupně mění na aktivní účast a kontrolu nad obsahem ze strany spotřebitelů. S 
cílem udržet krok s novým vývojem diverzifikují veřejnoprávní i soukromé vysílací stanice své činnosti, přecházejí 
na nové distribuční platformy a rozšiřují škálu svých služeb. V poslední době tato diverzifikace činností 
veřejnoprávních vysílacích organizací, jež jsou financovány z veřejných zdrojů (jako např. obsah online, kanály 
zaměřené na tematické vysílání), vyvolala řadu stížností z řad ostatních účastníků trhu včetně vydavatelů. 

Od roku 2001 došlo rovněž k důležitému vývoji právních předpisů, který měl dopad na oblast vysílání. V roce 

                                            
9 Úř. věst. C 320, 15. 11. 2001, s. 5. 
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2005 Komise přijala nové rozhodnutí10 a rámec11 pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby. V roce 2007 Komise přijala sdělení doprovázející sdělení „Jednotný trh pro Evropu ve 21. století - 
Služby obecného zájmu, včetně sociálních služeb obecného zájmu: nový evropský závazek“12. V prosinci 2007 
kromě toho vstoupila v platnost směrnice o audiovizuálních mediálních službách13, která rozšiřuje oblast 
působnosti regulace audiovizuálních služeb v EU na nové mediální služby. 

Tyto změny na trhu a změny právního prostředí si vyžádaly aktualizaci sdělení z roku 2001 o státních podporách 
na veřejnoprávní vysílání. V akčním plánu Komise pro státní podpory z roku 200514 bylo oznámeno, že se 
Komise „znovu vrátí ke sdělení o používání pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání. Zvláště s rozvojem 
nových digitálních technologií a služeb podporovaných internetem se objevily nové problémy týkající se rozsahu 
činností veřejnoprávního vysílání“. 

V průběhu let 2008 a 2009 uspořádala Komise několik veřejných konzultací týkajících se přezkumu sdělení o 
veřejnoprávním vysílání z roku 2001. Nové sdělení konsoliduje rozhodovací praxi Komise v oblasti státní podpory 
způsobem, který je zaměřen do budoucna, a to na základě připomínek obdržených během veřejných konzultací. 
Objasňuje zásady, jimiž se Komise řídí při používání článku 87 a čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES, pokud jde o 
veřejné financování audiovizuálních služeb v odvětví vysílání15, s přihlédnutím k nedávnému vývoji na trhu a vývoji 
právních předpisů. Tímto sdělením není dotčeno uplatňování pravidel vnitřního trhu a základních svobod v oblasti 
vysílání. (Zdroj: Sdělení) 

Sdělení je předpisem Evropské unie, který je závazný předně pro Evropskou komisi. Přesto ale 
má určitý nepřímý dopad i na členské státy. V případě, že by pravidla uvedená ve Sdělení nebyla 
v členském státě (ČR) provedena, nastoupil by obecný režim pro udělování veřejných podpor, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o fungování EU, který předpokládá 
notifikaci veřejné podpory Komisi, a to ještě před tím, než je jakákoliv transakce uskutečněna. 
Tento postup by znamenal významné dodatečné administrativní náklady pro všechny dotčené 
strany.    

  

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  
1.3.1 Česká legislativa 
Práva, povinnosti a organizační uspořádání provozovatele rozhlasového vysílání ze zákona 
upravuje zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

Dále se k Českému rozhlasu vztahují především 

• zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání; 

• zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně 
některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění 
pozdějších předpisů;  

                                            
10 Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací 
platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu (Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 67). 
11 Rámec Společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (Úř. věst. C 297, 29.11.2005, s. 
4). ( 5) KOM(2007) 725 v konečném znění 
12 KOM(2007) 725 v konečném znění. 
13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o 
koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (Úř. věst. L 332, 
18.12.2007, s. 27) 
14 KOM(2005) 107 v konečném znění. 
15 Pro účely tohoto sdělení odkazuje pojem „audiovizuální služba/ služby“ na lineární a/nebo nelineární šíření zvukového a/nebo 
audiovizuálního obsahu a na další přidružené služby jako např. informační textové služby online. Toto pojetí „audiovizuálních 
služeb“ je třeba odlišit od užšího pojetí „audiovizuálních mediálních služeb“, jak jsou definovány v čl. 1 písm. a) směrnice o 
audiovizuálních mediálních službách. 
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• zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů;  

• zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;  

• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;  

• zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Dalšími důležitými doplňky současné právní úpravy jsou Statut a Kodex Českého rozhlasu. Statut 
Českého rozhlasu, který schvaluje Rada Českého rozhlasu na návrh generálního ředitele, 
podrobněji stanovuje poslání a povinnosti rozhlasu veřejné služby. Kodex schvaluje PSP ČR, 
které ho předkládá Rada Českého rozhlasu. Kodex je vnitřním regulačním předpisem a blíže 
vymezuje zásady naplňování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání. Porušení Kodexu 
Českého rozhlasu je v současnosti kvalifikováno jako porušení pracovní kázně dle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Současná verze Kodexu byla 
schválena PSP ČR dne 5. listopadu 2004 a je tvořena Preambulí, výkladem pojmů a 27 články s 
pravidly a povinnostmi Českého rozhlasu, jeho zaměstnanců a spolupracovníků a závěrečnými 
ustanoveními. 

 

1.3.2 Evropská legislativa 
Unijní právo tuto problematiku upravuje mimo jiné následujícími předpisy. K návrhu se vztahují 
zejména Sdělení Komise o použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání uvedené výše 
a Protokol o systému veřejnoprávního vysílání v členských státech, který je připojen ke Smlouvě 
o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie (tzv. Amsterdamský protokol). 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů  
• Provozovatelé rozhlasového vysílání;  

o veřejnoprávní Český rozhlas; 

o soukromí (komerční) provozovatelé rozhlasového vysílání; 

• spotřebitelé/posluchači; 

• Rada Českého rozhlasu; 

• ÚOHS. 

 

1.5 Popis cílového stavu  
Účelem revize stávající právní úpravy by mělo být zvýšení transparentnosti prostředí a právních 
jistot, nastavení jednotných podmínek na trhu a snížení administrativní zátěže tam, kde není výše 
administrativních nákladů kompenzována příslušnými přínosy, a to v reakci na: 

• technologický vývoj; 

• negativní zkušenosti plynoucí ze současné praxe; 

• transpozici pravidel Sdělení. 

Dále lze spolu s transpozicí pravidel Sdělení doplnit výše uvedené cíle o cíle uvedené v hodnocení 
dopadů k tomuto Sdělení, tj. 
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• podporu rovných podmínek - v rychle se měnícím mediálním prostředí je velmi důležité 
nastavit regulaci tak, aby zajišťovala rovné podmínky pro provozovatele ze zákona i komerční 
subjekty a nedocházelo k narušování hospodářské soutěže; příliš regulativní přístup omezující 
vstup na nové trhy by například mohl vést k poklesu motivace provozovatele ze zákona k 
inovacím z důvodu vysokých administrativních nákladů, opačný přístup, který by umožnil 
financovat služby komerčního charakteru z veřejných prostředků, by mohl vést k vytlačení 
soukromých investic; 

• zavedení účinných postupů a vynucování; 

• podporu dosažení širších politických cílů na základě odhadu očekávaného vývoje na trhu a 
dopadů navrhovaných změn na inovace, konkurenceschopnost, růst a vytváření pracovních 
míst a kulturní a jazykovou rozmanitost. 

 

1.6 Zhodnocení rizik 
Rizika plynoucí ze zachování současného stavu spočívají zejména v netransponování pravidel 
Sdělení s jeho možnými důsledky (viz kapitola 1.2.1. Popis problému), v případném narušení 
hospodářské soutěže s důsledky ve formě nižší míry zavádění nových služeb a poklesu kvality 
služeb poskytovaných posluchačům, v nižší právní jistotě a transparentnosti právní úpravy. 

 

2 Návrh variant řešení 
1) Provedení technických změn zákona spočívajících ve zpřesnění jeho znění a 

uvedení do souladu se zákonem o České televizi tam, kde to je relevantní 

Varianta 0 - Ponechání stávající právní úpravy. 

Varianta 1 - Modifikace znění částí zákona upravujících: 

• Úlohu Českého rozhlasu - doplnění, že Český rozhlas poskytuje službu veřejnosti za účelem 
naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat 
mediální pluralitu.  

• Způsob naplňování veřejné služby: 

o doplnění, že Český rozhlas podporuje kulturní projekty, poskytuje veřejnosti příslušné 
informace a obsah na svých internetových stránkách a prostřednictvím aplikací 
Českého rozhlasu; 

o doplnění, že rozhlasové pořady, programy a jejich části šířené prostřednictvím 
zemských vysílacích rádiových zařízení může Český rozhlas šířit rovněž 
prostřednictvím jiných sítí elektronických komunikací; 

o doplnění explicitního zákazu umisťování obchodních sdělení s výjimkou reklamy 
zaměřené výhradně na propagaci vlastního vysílání nebo výrobků, služeb a činností 
souvisejících s provozováním vlastního vysílání, na internetové stránky. 

• Podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena Rady, zániku členství, působnost Rady či 
dozorčí komise. 

• Upřesnění, že do působnosti Rady náleží schvalovat rozpočet Českého rozhlasu, přehled 
pohledávek a závazků a účetní závěrku Českého rozhlasu ověřenou auditorem, a kontrolovat 
účelné a hospodárné využívání finančních zdrojů a majetku Českého rozhlasu podle 
schváleného rozpočtu a na zjištěné nedostatky písemně upozorňovat generálního ředitele 
(současný zákon ukládá Radě krátce povinnost schvalovat rozpočet a závěrečný účet Českého 
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rozhlasu a kontrolovat plnění rozpočtu). Obdobné ustanovení je již v zákoně o České televizi. 

• Zánik výkonu funkce člena Rady, generálního ředitele. 

• Postup v případě zániku funkce generálního ředitele bez nutnosti volit prozatímního ředitele, 
obdobně jako u České televize.  

• Funkční období členů dozorčí komise - v souladu se zákonem o České televizi je uvažováno 
o prodloužení funkčního období ze 2 let na 4 roky, a to i opětovně. 

• Doplnění oprávnění nahlížet do účetních dokladů dozorčí komisí s vědomím generálního 
ředitel, obdobně jako u České televize. 

• Povinnost vést oddělené účetnictví, obdobně jako u České televize. 

 

2) Aktualizace Zákona v reakci na problémy současné praxe 

Varianta 0 - Ponechání stávající právní úpravy. 

Varianta 1 - Doplnění povinnosti předložit spolu s usnesením PSP ČR o odvolání člena Rady 
z funkce odůvodnění. 

Varianta 2 - Sloučení výročních zpráv (Výroční zprávy o činnosti Českého rozhlasu a Výroční 
zprávy o hospodaření Českého rozhlasu), které musí Český rozhlas předkládat PSP ČR.  

Varianta 3 - Vypuštění možnosti odvolání z funkce všech členů Rady, pokud PSP ČR dvakrát po 
sobě neschválí Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu nebo Výroční zprávu o hospodaření 
Českého rozhlasu. 

Varianta 4 - Úprava jmenování a odvolávání ředitelů rozhlasových studií. 

 

3) Transpozice pravidel obsažených ve Sdělení  

Protože se v této části jedná o zavádění pravidel stanovených na evropské úrovni, budou u každé 
varianty ocitovány příslušné části Sdělení tak, aby šlo posoudit případné možnosti diskrece či 
individuálního nastavení konkrétních parametrů v rámci obecnějších požadavků evropských 
norem.   

Varianta 0 - Ponechání stávající právní úpravy. 

Varianta 1 - Začlenění podmínek zařazení nové významné služby do zákona. 

Dle Sdělení prodělaly v posledních letech trhy s audiovizuálním vysíláním „důležité změny, které 
vedly k nepřetržitému rozvoji a diverzifikaci nabídky vysílacího sektoru. To podnítilo nové otázky týkající se 
použitelnosti pravidel státní podpory na audiovizuální služby, které jdou nad rámec vysílacích činností v tradičním 
smyslu. 

V tomto ohledu se Komise domnívá, že by veřejnoprávní vysílací organizace měly mít možnost využít ve prospěch 
společnosti příležitostí, které nabízí digitalizace a diverzifikace distribučních platforem na technologicky neutrálním 
základu. Aby byla zajištěna základní úloha veřejnoprávních vysílacích organizací v novém digitálním prostředí, 
mohou veřejnoprávní vysílací organizace při poskytování audiovizuálních služeb na nových distribučních 
platformách využívat státní podporu, a uspokojovat tak zájmy široké veřejnosti stejně jako speciální zájmy, a to 
za předpokladu, že slouží stejným demokratickým, společenským a kulturním potřebám dotyčné společnosti a 
nemají nepřiměřené účinky na trh, které nejsou pro plnění veřejné služby nezbytné… 

Státní podporu pro veřejnoprávní vysílací organizace je možno využívat k šíření audiovizuálních služeb na všech 
platformách za předpokladu, že jsou splněny věcné požadavky Amsterodamského protokolu. Za tím účelem 
členské státy prostřednictvím postupu předběžného hodnocení založeného na otevřené veřejné konzultaci zváží, zda 
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nové významné audiovizuální služby plánované veřejnoprávními vysílacími organizacemi splňují požadavky 
Amsterodamského protokolu, tedy zda tyto služby uspokojují demokratické, společenské a kulturní potřeby 
společnosti při náležitém zohlednění jejich možných účinků na podmínky obchodu a na hospodářskou soutěž… 

Je v pravomoci členských států, aby zvolily nejvhodnější mechanismus k zajištění souladu audiovizuálních služeb s 
věcnými podmínkami Amsterodamského protokolu s přihlédnutím ke zvláštnostem vnitrostátních systémů vysílání 
a k potřebě zajistit redakční nezávislost veřejnoprávních vysílacích organizací. 

V zájmu transparentnosti a dostupnosti všech relevantních informací, které jsou pro přijetí vyváženého rozhodnutí 
nezbytné, mají zúčastněné strany příležitost předložit svá stanoviska k plánované nové významné službě v rámci 
otevřené konzultace. Výsledek této konzultace včetně posouzení a důvodů rozhodnutí budou zpřístupněny 
veřejnosti. 

S cílem zajistit, aby veřejné financování významných nových audiovizuálních služeb nenarušilo obchod a 
hospodářskou soutěž v míře, jež je v rozporu se společným zájmem, zhodnotí členské státy na základě výsledků 
otevřené konzultace celkový dopad nové služby na trh porovnáním situace při existenci a neexistenci plánované 
nové služby. Při posuzování dopadu na trh jsou relevantními prvky např. existence podobné nebo nahraditelné 
nabídky, hospodářská soutěž v oblasti redakce, struktura trhu, postavení veřejnoprávní vysílací organizace na 
trhu, úroveň hospodářské soutěže a možný dopad na soukromé iniciativy. Tento dopad musí být vyrovnán 
hodnotou daných služeb pro společnost. Jestliže převažují nepříznivé účinky na trh, bude se státní financování 
audiovizuálních služeb považovat za přiměřené pouze tehdy, je-li odůvodněno přidanou hodnotou, pokud jde o 
uspokojování společenských, demokratických a kulturních potřeb společnosti, přičemž se zohlední rovněž stávající 
celková nabídka veřejných služeb. 

Takové posouzení by bylo objektivní pouze tehdy, pokud by je prováděl subjekt, který je na vedení veřejnoprávní 
vysílací organizace skutečně nezávislý, rovněž pokud jde o jmenování a odvolávání jejích členů, a který má pro 
výkon svých povinností dostatečnou kapacitu a zdroje. Členské státy jsou schopny navrhnout postup, který je 
přiměřený velikosti daného trhu a postavení veřejnoprávní vysílací organizace na tomto trhu. 

Výše uvedené úvahy veřejnoprávním vysílacím organizacím nebrání v tom, aby vyzkoušely nové inovativní služby 
(např. v podobě pilotních projektů) v omezeném rozsahu (např. pokud jde o čas a sledovanost) a za účelem získání 
informací o proveditelnosti a přidané hodnotě plánované služby, pokud se tato zkušební fáze nerovná zavedení 
plnohodnotné nové významné audiovizuální služby…“ 

Podrobnosti realizace procesu ex-ante hodnocení ponechává Komise na členských státech. Dle 
jejího názoru a dle výsledků konzultací provedených před revizí Sdělení z roku 2001 mají členské 
státy samy nejlepší předpoklady k nalezení postupu, který odpovídá jejich institucionálnímu rámci 
a předchází zbytečným zpožděním, stejně jako orgánu, který má nejlepší předpoklady pro 
zpracování hodnocení. Sdělení tak pouze stanovuje obecné zásady a podrobnosti ohledně 
implementace pravidel ponechává na uvážení členských států, příp. provozovatelů vysílání ze 
zákona. Od volby konkrétních parametrů se pak odvíjí počet odpovědí, které mají být posouzeny, 
doba trvání procesu ex-ante hodnocení a náklady na konzultace. Posouzení dopadů může 
zahrnovat přímo ovlivněné trhy nebo vzít šířeji v úvahu i další související oblasti apod.  

Po zohlednění konkrétních podmínek a institucionálního prostředí v ČR a výsledků konzultací 
byla Varianta 1 specifikována následovně: novou významnou službu bude moci Český rozhlas 
zařadit do vysílání, pokud tato služba bude naplňovat předpoklady, které pro zařazení nové 
významné služby do veřejnoprávního vysílání vyplývají z relevantních evropských předpisů dle 
odůvodněných závěrů ex-ante hodnocení projektu nové významné služby založeného na 
otevřené veřejné konzultaci, zveřejněných včetně vypořádání stanovisek zúčastněných subjektů 
na internetových stránkách Českého rozhlasu, a stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže; zařazení nové významné služby do vysílání bude schvalovat Rada.  

Varianta 2 - Povinnost použít náhradu za veřejnou službu v účetním období, na které byla 
vybrána, a začlenění zákazu křížového financování do zákona. 
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Dle Komise představuje nadměrná náhrada v zásadě „neslučitelnou státní podporu, kterou je státu nutno 
vrátit, neboť není pro poskytování služby obecného hospodářského zájmu nezbytná“.  

Nicméně Sdělení dále říká, že „veřejnoprávní vysílací organizace si mohou ponechat roční nadměrnou náhradu 
převyšující čisté náklady veřejné služby (jako „rezervu na veřejné služby“) v míře, která je nezbytná pro zajištění 
financování závazků veřejné služby. Obecně se Komise domnívá, že za částku nezbytnou pro zvládnutí výkyvů 
nákladů a příjmů lze považovat částku do výše 10 % ročních výdajů zahrnutých do rozpočtu na poslání veřejné 
služby. Nadměrnou náhradu nad tento limit je zpravidla nutno neprodleně vrátit.  

Výjimečně a v řádně odůvodněných případech může být veřejnoprávním vysílacím organizacím povoleno ponechat si 
částku převyšující 10 % ročních výdajů zahrnutých do rozpočtu na poslání veřejné služby. To je možné pouze za 
předpokladu, že tato nadměrná náhrada je předem závazně vyčleněna pro účely jednorázových velkých výdajů, jež 
jsou pro plnění poslání veřejné služby nezbytné. Použití takové jasně vyčleněné nadměrné náhrady by mělo být 
rovněž časově omezené v závislosti na jejím účelu. 

Aby mohla Komise vykonávat své povinnosti, stanoví členské státy podmínky, za nichž mohou veřejnoprávní 
vysílací organizace uvedenou nadměrnou náhradu použít. 

Uvedená nadměrná náhrada se použije výhradně za účelem financování činností veřejné služby. Křížové 
subvencování obchodních činností není opodstatněné a představuje neslučitelnou státní podporu.“ 

Dle obsahu Sdělení tak Varianta 2 obsahuje následující prvky: 

• Náhrada za veřejnou službu bude určena k poskytování veřejné služby v účetním období, na 
které byla vybrána.  

• Část náhrady na veřejnou službu, která nebyla použita v účetním období, na které byla 
vybrána, bude moci Český rozhlas použít pouze jako  

o rezervu na překonání disproporcí mezi náklady a příjmy v následujícím účetním 
období ve výši nepřesahující 10 % ročních výdajů určených v rozpočtu na 
poskytování veřejné služby, a 

o rezervu výjimečně vytvářenou za účelem úhrady předem vymezených a řádně 
odůvodněných jednorázových mimořádných výdajů, které budou pro poskytování 
veřejné služby nezbytné, ve výši přesahující 10 % ročních výdajů určených v rozpočtu 
na poskytování veřejné služby.  

• Část náhrady na veřejnou službu použitá jako rezerva na veřejnou službu bude muset být 
zahrnuta v účetní závěrce za následující účetní období.  

• Část náhrady za veřejnou službu použitá jako mimořádná rezerva bude muset být zahrnuta 
v účetních závěrkách za účetní období připadající na časové období předem stanovené 
v závislosti na účelu mimořádné rezervy. 

• Pravidla pro používání finančních zdrojů při poskytování veřejné služby stanoví Český 
rozhlas vnitřním předpisem. Návrh a každou změnu těchto pravidel Český rozhlas projedná 
s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a jeho stanovisko zohlední. 

• Rozhlasové poplatky bude možné použít pouze k poskytování veřejné služby a nebudou smět 
být použity ke křížovému financování podnikatelské činnosti. 

Varianta 3 - Oddělené účtování - zákon explicitně stanoví povinnost organizačně oddělit 
činnosti spočívající v poskytování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání od 
podnikatelských činností. Za každou z těchto činností bude Český rozhlas povinen účtovat tak, 
aby účetnictví umožňovalo rozlišení nákladů a výnosů souvisejících s poskytováním veřejné 
služby v oblasti rozhlasového vysílání a nákladů a výnosů souvisejících s podnikatelskými 
činnostmi. 
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Ostatní pravidla obsažená ve Sdělení jsou již zohledněna v příslušných zákonných normách či 
jiných mimozákonných pravidlech (např. Statut Českého rozhlasu). Není tak třeba stanovovat a 
diskutovat další varianty.  

 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
Náklady a přínosy v níže uvedených tabulkách jsou uvedeny jako očekávaná změna oproti 
Variantě 0, tj. ponechání současného stavu. 

1) Provedení technických změn zákona spočívajících ve zpřesnění jeho znění 

Varianta 0 - Ponechání stávající právní úpravy. 

Varianta 1 - Modifikace znění částí zákona upravujících: 

• Úlohu Českého rozhlasu - doplnění, že Český rozhlas poskytuje službu veřejnosti za účelem 
naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat 
mediální pluralitu.  

• Způsob naplňování veřejné služby: 

o doplnění, že Český rozhlas podporuje kulturní projekty, poskytuje veřejnosti příslušné 
informace a obsah na svých internetových stránkách a prostřednictvím aplikací 
Českého rozhlasu; 

o doplnění, že rozhlasové pořady, programy a jejich části šířené prostřednictvím 
zemských vysílacích rádiových zařízení může Český rozhlas šířit rovněž 
prostřednictvím jiných sítí elektronických komunikací; 

o doplnění explicitního zákazu umisťování obchodních sdělení s výjimkou reklamy 
zaměřené výhradně na propagaci vlastního vysílání nebo výrobků, služeb a činností 
souvisejících s provozováním vlastního vysílání, na internetové stránky. 

• Podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena Rady, zániku členství, působnost Rady či 
dozorčí komise. 

• Upřesnění, že do působnosti Rady náleží schvalovat rozpočet Českého rozhlasu, přehled 
pohledávek a závazků a účetní závěrku Českého rozhlasu ověřenou auditorem, a kontrolovat 
účelné a hospodárné využívání finančních zdrojů a majetku Českého rozhlasu podle 
schváleného rozpočtu a na zjištěné nedostatky písemně upozorňovat generálního ředitele 
(současný zákon ukládá Radě krátce povinnost schvalovat rozpočet a závěrečný účet Českého 
rozhlasu a kontrolovat plnění rozpočtu). 

• Zánik výkonu funkce člena Rady, generálního ředitele. 

• Postup v případě zániku funkce generálního ředitele bez nutnosti volit prozatímního ředitele, 
obdobně jako u České televize.  

• Funkční období členů dozorčí komise - v souladu se zákonem o České televizi je uvažováno 
o prodloužení funkčního období ze 2 let na 4 roky, a to i opětovně. 

• Doplnění oprávnění nahlížet do účetních dokladů dozorčí komisí s vědomím generálního 
ředitel, obdobně jako u České televize. 

• Povinnost vést oddělené účetnictví, obdobně jako u České televize - tato varianta bude dále 
hodnocena v rámci okruhu 3), v rámci něhož byla provedena analýza ekonomických dopadů 
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transpozice pravidel Sdělení, protože tato varianta souvisí zároveň s transpozicí pravidel 
obsažených ve Sdělení. 

Stát 
Přínosy - Snížení nákladů v důsledku eliminace případných soudních sporů; zvýšení právní jistoty, zefektivnění 
vynucování současné právní úpravy; soulad se Sdělením; v případě prodloužení funkčního období členů dozorčí 
komise zvýšení kontinuity při výkonu kontrolní funkce; v případě doplnění oprávnění nahlížet do účetních dokladů 
dozorčí komisí zvýšení kvality výkonu kontrolní funkce 
Provozovatel rozhlasového vysílání ze zákona 
Přínosy - Zvýšení právní jistoty 

 

2) Aktualizace zákona v reakci na problémy současné praxe 

Varianta 0 - Ponechání stávající právní úpravy. 

Varianta 1 - Doplnění povinnosti předložit spolu s usnesením PSP ČR o odvolání člena Rady 
z funkce odůvodnění. 

Varianta 2 - Sloučení výročních zpráv (Výroční zprávy o činnosti Českého rozhlasu a Výroční 
zprávy o hospodaření Českého rozhlasu), které musí Český rozhlas předkládat PSP ČR.  

Varianta 3 - Vypuštění možnosti odvolání z funkce všech členů Rady, pokud PSP ČR dvakrát po 
sobě neschválí Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu nebo Výroční zprávu o hospodaření 
Českého rozhlasu. 

 Varianta 4 - Úprava jmenování a odvolávání ředitelů rozhlasových studií. 
Stát 
Přínosy  
Varianta 1 - Vyšší právní jistota 
Varianta 2 - PSP ČR - Úspora nákladů na nastudování a schválení výročních zpráv 
Varianta 3 - Vyšší právní jistota 
Náklady  
Varianta 1 - PSP ČR - Náklady na zpracování odůvodnění 
Varianta 3 - PSP ČR - Částečné omezení pravomocí 
Rada Českého rozhlasu 
Přínosy 
Varianta 1 - Vyšší právní jistota, nižší míra závislosti na politické reprezentaci 
Varianta 3 - Vyšší právní jistota, nižší míra závislosti na politické reprezentaci 
Náklady 
Varianta 4 - Omezení pravomocí 
Provozovatel rozhlasového vysílání ze zákona 
Přínosy  
Varianta 1 - Vyšší právní jistota, nižší míra závislosti na politické reprezentaci 
Varianta 2 - Nižší náklady na zpracování jedné výroční zprávy namísto dvou 
Varianta 3 - Vyšší právní jistota, nižší míra závislosti na politické reprezentaci 
Varianta 4 - Uvedení do souladu způsobu jmenování a odvolávání ředitelů rozhlasových studií s odpovědností vůči 
generálnímu řediteli s možným výsledným pozitivním vlivem na výkon funkce těchto osob 
Veřejnost/Posluchači 
Přínosy  
Varianta 1 - Nižší míra závislosti na politické reprezentaci a vyšší kvalita poskytovaných služeb či objektivita 
poskytovaných informací 
Varianta 3 - Nižší míra závislosti na politické reprezentaci a vyšší kvalita poskytovaných služeb či objektivita 
poskytovaných informací 
Varianta 4 - Uvedení do souladu způsobu jmenování a odvolávání ředitelů rozhlasových studií s odpovědností vůči 
generálnímu řediteli s výsledným pozitivním vlivem na výkon funkce těchto osob  
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3) Transpozice pravidel obsažených ve Sdělení  

Varianta 0 - Ponechání stávající právní úpravy. 

Varianta 1 - Začlenění podmínek zařazení nové významné služby do zákona. 

Varianta 2 - Povinnost použít náhradu za veřejnou službu v účetním období, na které byla 
vybrána, a začlenění zákazu křížového financování do návrhu znění novely zákona. 

Varianta 3 - Oddělené účtování. 
Stát 
Přínosy - Zajištění souladu s pravidly EU, úspora prostředků ze státního rozpočtu 
Rada Českého rozhlasu 
Náklady 
Varianta 1 - Náklady na schválení zařazení nové významné služby do vysílání  
Provozovatel rozhlasového vysílání ze zákona 
Přínosy 
Varianta 1 - 3 - Snížení nákladů na případné spory 
Náklady 
Varianta 1 a 2 - Náklady na přizpůsobení se regulaci 
Varianta 1 - Náklady na konzultace a zpracování ex-ante hodnocení a získání stanovisek 
Varianta 2 - Náklady na úpravu vnitřního předpisu, který stanoví pravidla pro používání finančních zdrojů při 
poskytování veřejné služby; náklady na projednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a získání stanoviska 
Varianta 3 - Náklady na přizpůsobení v rozdílu daném současnou praxí a novými požadavky 
Komerční provozovatelé rozhlasového vysílání  
Přínosy  
Varianta 1 - 3 - Snížení nákladů na případné spory 
Varianta 1 - 3 - Pozitivní dopad na hospodářskou soutěž 
ÚOHS 
Náklady 
Varianta 1 - Náklady na konzultace a zpracování stanovisek, ať už k ex-ante hodnocení či úpravám interních 
předpisů Českého rozhlasu 
Veřejnost/Posluchači 
Přínosy - V případě účinnosti zavedených opatření pozitivní dopad na hospodářskou soutěž a vyvážený rozvoj 
odvětví s následnými přínosy pro posluchače ve formě lepší dostupnosti a vyšší kvality poskytovaných služeb 
Náklady 
 Varianta 1 - Riziko snížení kvality, příp. dostupnosti služeb Českého rozhlasu  

 

3.2 - 3.3 Náklady a přínosy 
 

1) Provedení technických změn zákona spočívajících ve zpřesnění jeho znění 

Varianta 0 - Ponechání stávající právní úpravy. 

Varianta 1 - Modifikace znění příslušných částí zákona. 

Protože se ve výše uvedených případech jedná o změny technického charakteru, nebude mít 
v tomto bodě návrh nového znění významné náklady. Přínosy nelze kvantitativně ocenit. Bude se 
jednat o pozitivní dopady především ve formě zpřesnění zákona, zvýšení jeho transparentnosti či 
zajištění souladu s jinými právními předpisy s výsledným zvýšením právní jistoty pro relevantní 
dotčené strany. 

 

2) Aktualizace zákona v reakci na problémy současné praxe 

Varianta 0 - Ponechání stávající právní úpravy. 

Varianta 1 - Doplnění povinnosti předložit spolu s usnesením PSP ČR o odvolání člena Rady 
z funkce odůvodnění. 
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Varianta 1 bude mít obdobné přínosy jako Varianta 3. Předpokládá se především pozitivní dopad 
ve formě zvýšení nezávislosti Rady na politické reprezentaci. Při kombinaci Varianty 1 
s Variantou 3 může dojít ke znásobení těchto přínosů, které však nelze kvantifikovat. Nákladem 
může být čas věnovaný zpracování odůvodnění členy PSP ČR ve finančním vyjádření.  

Varianta 2 - Sloučení výročních zpráv, které musí Český rozhlas předkládat PSP ČR. 

Hlavním přínosem tohoto opatření bude úspora nákladů na zpracování jedné namísto dvou 
výročních zpráv, nákladů spojených s předkládání zpráv členům PSP ČR a nákladů na jejich 
nastudování a schválení. Protože však nedochází k výrazné redukci obsahu předkládaných zpráv 
tak, aby přínosy této varianty nebyly vykompenzovány nežádoucími náklady ve formě nižší 
dostupnosti informací o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu, nelze očekávat pokles nákladů 
na polovinu jejich současné celkové výše. Počítat lze především s procesními úsporami v rámci 
předkládacích a schvalovacích postupů. 

Varianta 3 - Vypuštění možnosti odvolání z funkce všech členů Rady, pokud PSP ČR dvakrát po 
sobě neschválí Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu nebo Výroční zprávu o hospodaření 
Českého rozhlasu.  

Na základě této Varianty se znesnadňuje odvolání Rady, neboť to se již neváže na neschválení 
výročních zpráv PSP ČR. Toto opatření může přinést jak pozitivní, tak negativní dopady, 
v závislosti na odborné kvalitě a politické nezávislosti členů Rady. Obecně by však mělo dojít na 
jedné straně k částečnému omezení pravomoci PSP ČR, na straně druhé by se měla snížit míra 
závislosti členů Rady na aktuální politické reprezentaci s následnými přínosy pro posluchače ve 
formě lepšího výkonu kontrolní funkce a kvalitnějšího plnění povinností uložených Českému 
rozhlasu zákonem. 

Varianta 4 - Úprava jmenování a odvolávání ředitelů rozhlasových studií. 

Zpracovatel nepředpokládá vznik významných nákladů. Přínosy budou mít formu vyšší 
transparentnosti právní úpravy, neboť bude uveden do souladu způsob jmenování a odvolávání 
ředitelů rozhlasových studií s odpovědností vůči generálnímu řediteli s možným výsledným 
pozitivním vlivem na výkon funkce těchto osob. 

 

3) Transpozice pravidel obsažených ve Sdělení  

Varianta 0 - Ponechání stávající právní úpravy. 

Varianta 1 - Začlenění podmínek zařazení nové významné služby do zákona. 

Varianta 2 - Povinnost použít náhradu za veřejnou službu v účetním období, na které byla 
vybrána, a začlenění zákazu křížového financování do návrhu znění novely zákona. 

Varianta 3 - Oddělené účtování. 

Výše přínosů a nákladů plynoucích z transpozice pravidel obsažených ve Sdělení se bude odvíjet 
od míry jejich respektování v současnosti. Obecně budou mít přínosy a náklady následující 
formu. 

Přínosy 

• Minimalizace rizika vytěsnění aktivit komerčních subjektů (provozovatelů vysílání, vydavatelů 
tisku či dalších poskytovatelů obsahu, atd.) provozovatelem vysílání ze zákona v případě, že 
regulace stanoví jasná pravidla. V případě, že budou mít komerční subjekty jasnou informaci 
o tom, jaká kritéria budou používána pro posuzování, zda může být poskytování nové 
významné audiovizuální služby součástí veřejné služby, bez distorzních účinků na trh, budou 
moci lépe plánovat, jakou pozici na trhu zaujmout a jaký typ služeb poskytovat. Obdobně 
budou mít členské státy jasný rámec pro hodnocení, které služby poskytované 
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provozovatelem ze zákona mohou být financovány z veřejných zdrojů s ohledem na 
Amsterodamský protokol. 

• Snížení počtu případných sporů. 
Náklady 

• Riziko vzniku překážek vstupu na trh pro provozovatele ze zákona v nových oblastech 
mediálních služeb z důvodu administrativní náročnosti požadavku na zpracování ex-ante 
hodnocení zařazení nové významné služby. Existuje riziko (obtížně kvantifikovatelné), že 
příliš restriktivní regulace s ohledem právě např. na požadavek zpracování ex-ante analýzy by 
mohla ztížit postavení provozovatelů veřejnoprávního vysílání coby vůdců technologického 
pokroku a zpozdit nabídku některých nových služeb.  

• Veřejně financované služby s sebou nesou riziko, ale také potenciál v případě, že jsou tyto 
služby inovativní. Toto riziko spojené se zahájením poskytování inovativní služby může být 
podstoupeno provozovatelem ze zákona, který se obecně neřídí ukazateli ziskovosti a je tak 
potenciálně méně rizikově averzní než komerční provozovatelé. Tyto nové služby mohou 
vytvářet nové posluchače/nové trhy, které mohou být následně se sníženým rizikem nabízeny 
komerčními operátory. Při vysokých administrativních nákladech spojených se zařazením 
nové významné služby může být provozovatel ze zákona méně ochoten hrát průkopnickou 
roli a nést dodatečná rizika.  

• Zvýšená administrativní zátěž a náklady na přizpůsobení budou pravděpodobným důsledkem 
zavedení požadavku na ex-ante hodnocení zařazení nové významné služby a přísnější 
regulace v souvislosti s reflexí evropských pravidel. Půjde především o náklady na lidské 
zdroje, v menší míře pak o ostatní náklady např. na zařízení, infrastrukturu apod. zejména 
díky tomu, že veřejné konzultace mohou být realizovány po internetu. Tyto náklady nelze 
s přílišnou přesností kvantifikovat, a to především z důvodu vysoké rozdílnosti charakteru 
nových služeb a obtížného odhadu míry návratnosti. 

 

3.4 Vyhodnocení variant 
 

1) Provedení technických změn zákona spočívajících ve zpřesnění jeho znění 

Varianta 0 - Ponechání stávající právní úpravy. 

Varianta 1 - Modifikace znění příslušných částí zákona. 

Protože se ve výše uvedených případech jedná o změny technického charakteru, nebude mít 
v tomto bodě návrh nového znění významné náklady. Přínosy nelze kvantitativně ocenit. Bude se 
jednat o pozitivní dopady především ve formě zpřesnění zákona, zvýšení jeho transparentnosti či 
zajištění souladu s jinými právními předpisy s výsledným zvýšením právní jistoty pro relevantní 
dotčené strany. Z výše uvedeného tak lze vyvodit závěr, že přínosy Varianty 1 budou převažovat 
nad náklady a volíme tak Variantu 1. 

 

2) Aktualizace zákona v reakci na problémy současné praxe 

Varianta 0 - Ponechání stávající právní úpravy. 

Varianta 1 - Doplnění povinnosti předložit spolu s usnesením PSP ČR o odvolání člena Rady 
z funkce odůvodnění. 

Varianta 2 - Sloučení výročních zpráv (Výroční zprávy o činnosti Českého rozhlasu a Výroční 
zprávy o hospodaření Českého rozhlasu), které musí Český rozhlas předkládat PSP ČR.  

Varianta 3 - Vypuštění možnosti odvolání z funkce všech členů Rady, pokud PSP ČR dvakrát po 
sobě neschválí Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu nebo Výroční zprávu o hospodaření 
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Českého rozhlasu. 

Varianta 4 - Úprava jmenování a odvolávání ředitelů rozhlasových studií. 

U všech výše uvedených Variant bylo vyhodnoceno, že výše nákladů plynoucích z jejich 
případného zavedení je zanedbatelná a tudíž odůvodnitelná přínosy těchto opatření. Varianta 1 
znesnadňuje odvolání člena Rady zavedením povinnosti zpracovat odůvodnění. Předpokládáme, 
že náklady na zpracování odůvodnění, pokud existuje reálný důvod pro odvolání člena Rady, jsou 
nízké. Přínosy tak převyšují náklady a volíme proto Variantu 3 oproti nulové Variantě 0. Varianta 
2 odstraňuje praxi, kdy Rada Českého rozhlasu odevzdává nezávisle na sobě Výroční zprávu o 
činnosti Českého rozhlasu do 31. března bezprostředně následujícího kalendářního roku a 
Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu do 31. srpna bezprostředně následujícího 
kalendářního roku. Zpracování dvou zpráv může být administrativně náročnější, příp. ztěžovat 
překládací a schvalovací proces. Přínosy ve formě úspor tak převažují nad případnými náklady. Je 
však třeba zajistit, aby souhrnná zpráva obsahovala podstatné informace, které byly součástí 
původních dvou výročních zpráv tak, aby nedošlo ke snížení transparentnosti činnosti a 
hospodaření Českého rozhlasu (z tohoto důvodu je zároveň důležité zveřejnit novou výroční 
zprávu ve vhodném termínu způsobem umožňujícím dálkový přístup), a informaci o naplňování 
požadavků práva Evropské unie tak, aby byl zajištěn soulad s evropskou legislativou. Varianta 3 
znesnadňuje odvolání Rady, neboť to se již neváže na neschválení výročních zpráv PSP ČR. 
Obecně by mělo dojít na jedné straně k částečnému omezení pravomoci PSP ČR, na straně druhé 
by se měla zvýšit míra nezávislosti členů Rady na aktuální politické reprezentaci s následnými 
přínosy pro posluchače ve formě kvalitnějšího plnění povinností uložených Českému rozhlasu 
zákonem. Přínosy tak opět převažují nad případnými náklady. Varianta 4 uvádí do souladu 
způsob jmenování a odvolávání ředitelů rozhlasových studií s odpovědností vůči generálnímu 
řediteli. Ředitelé studií jsou za činnost studia odpovědni generálnímu řediteli. Z takto vymezené 
odpovědnosti plyne, že ředitele rozhlasového studia musí jmenovat ten, jemuž je tento ředitel ze 
své činnosti odpovědný a který jeho práci kontroluje, tj. generální ředitel, a nikoli Rada, která 
ředitele rozhlasových studií dosud jmenuje. Volíme tak Variantu 4 oproti Variantě 0. 

 

3) Transpozice pravidel obsažených ve Sdělení  

Varianta 0 - Ponechání stávající právní úpravy. 

Varianta 1 - Začlenění podmínek zařazení nové významné služby do zákona. 

S ohledem na současný vývoj na trhu nemůže být dle Sdělení provozovateli ze zákona odepřeno 
právo na technologicky neutrální poskytování obsahu. Nicméně poskytování nových služeb přes 
nové platformy se střetává s existujícími a/nebo nově vznikajícími obchodními aktivitami na trhu. 
Z tohoto důvodu je třeba najít novou rovnováhu, která zajistí dostatečnou flexibilitu pro veřejné 
vysílatele k adaptaci na měnící se tržní prostředí a zároveň zabrání tomu, aby veřejné prostředky 
sloužily k financování činností, které mají komerční charakter, a vedly k narušování hospodářské 
soutěže. Nástrojem k dosažení tohoto cíle uvedeného i na začátku této RIA v kapitole 1.5 může 
být realizace ex-ante hodnocení zařazení nové významné služby spolu s provedením konzultací. 
Hlavním nákladem budou výdaje na lidské zdroje potřebné pro organizaci konzultací, zpracování 
odpovědí a vyhodnocení. Ostatní náklady mohou být redukovány, pokud jsou konzultace 
realizovány po internetu. Z tohoto důvodu je v rámci Varianty 1 doporučeno, aby otevřenou 
veřejnou konzultaci k projektu nové významné služby vyhlašoval Český rozhlas na svých 
internetových stránkách.  

Varianta 2 - Povinnost použít náhradu za veřejnou službu v účetním období, na které byla 
vybrána, a začlenění zákazu křížového financování do návrhu znění novely zákona. 
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Obdobně jako u České televize i v případě Českého rozhlasu rozlišujeme mezi hlavní činností 
(zajištěním veřejné služby) a doplňkovou podnikatelskou činností. Český rozhlas, jakožto 
veřejnoprávní médium, využívá výběr rozhlasových poplatků jako hlavní zdroj financování 
provozu Českého rozhlasu. V roce 2015 činil rozhlasový poplatek 45 Kč měsíčně a celkově 
výnosy z rozhlasových poplatků dosáhly 2 mld. Kč. Tabulka níže prezentuje vývoj výnosů 
z rozhlasových poplatků a vývoj hospodaření dle jednotlivých činností. Český rozhlas na rozdíl 
od České televize nevyužívá fond poplatků a veškeré poplatky jsou tak zaneseny přímo do výkazu 
zisků a ztrát. Z hlediska možného rizika křížového dotování je zapotřebí zmínit, že ve všech 
letech byla podnikatelská činnost zisková a nebylo tedy nutno ji dotovat ze zisku činnosti hlavní.     
Tabulka 2: Základní ukazatele hospodaření Českého rozhlasu 
mil. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Výnosy z rozhlasových poplatků 1 987,5 1 974,5 1 964,8 1 950,1 2 000,3 2 027,3 2 046,2 
        Výsledky hospodaření        Výnosy celkem 2 237,4 2 205,4 2 188,8 2 158,3 2 321,8 2 236,0 2 249,3 

z toho hlavní činnost 2 094,8 2 072,6 2 059,3 2 047,4 2 106,6 2 136,5 2 150,7 
z toho hospodářská činnost 142,5 132,9 129,5 110,9 215,2 99,5 98,7 

Náklady celkem 2 200,4 2 094,9 2 043,7 2 131,8 2 318,4 2 234,8 2 231,8 
z toho hlavní činnost 2 082,0 1 992,3 1 947,2 2 022,8 2 214,2 2 141,8 2 138,9 
z toho hospodářská činnost 118,4 102,6 96,5 109,0 104,2 93,0 92,9 

Hospodářský výsledek celkem 37,0 110,5 145,1 26,6 3,4 1,2 17,5 
        
Ziskovost hlavní činnosti 0,6% 3,9% 5,4% 1,2% -5,1% -0,2% 0,5% 

Zdroj: Výroční zprávy o hospodaření Českého rozhlasu  

Dále je z vývoje hospodaření Českého rozhlasu zřejmé, že v minulých letech Český rozhlas 
v rámci hlavní činnosti téměř vždy vykázal vyšší náklady na hlavní činnost, než představovaly 
výnosy z rozhlasových poplatků. Zároveň ziskovost hlavní činnosti je ve všech letech nižší než 
10 %. Na základě výše uvedeného tak předpokládáme, že případné zavedení omezení 
převoditelnosti rezervy nebude pro Český rozhlas představovat žádný dodatečný náklad.  

Varianta 3 - Oddělené účtování. 

Statut Českého rozhlasu obsahuje následující: „Český rozhlas účtuje v soustavě podvojného účetnictví v 
souladu s platnou legislativou. Český rozhlas sestavuje k roční závěrce výkaz zisku a ztrát tak, aby umožňoval 
rozlišení nákladů a výnosů souvisejících s poskytováním veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání a nákladů a 
výnosů souvisejících s podnikatelskou činností.“ 

Z výše uvedeného lze odvodit, že oddělené účtování nákladů a přínosů Český rozhlas již provádí. 
Náklady Varianty 3 by tak měly být zanedbatelné. Přínosy budou mít formu souladu 
s evropskými požadavky. Na základě kvalitativního vyhodnocení tak volíme Variantu 3. 

 

Hodnocení celkových dopadů navrhované regulace lze shrnout následovně. Na jedné straně jsou 
provozovatelé ze zákona obecně vnímáni jako vůdci technologického rozvoje, kteří by měli 
přinášet inovaci a kvalitu do odvětví. Pokud budou tyto subjekty nadměrně regulovány, nebudou 
tuto svou roli schopny plnit. Je-li cílem politiky v této oblasti podpořit inovace a nové služby ve 
veřejném zájmu, restriktivní přístup může být kontraproduktivní. Přísnější pravidla povedou k 
nižší kvalitě a dostupnosti služeb, horšímu výběru pro spotřebitele, nižší pluralitě a kulturní 
rozmanitosti. 

Na druhou stranu mohou být komerční subjekty, včetně provozovatelů vysílání, vydavatelů tisku 
a jiných poskytovatelů obsahu atd., též lídry na trhu a je proto nutné vzít v úvahu, že nadměrná 
aktivita provozovatelů ze zákona v oblasti poskytování nových mediálních služeb může vytlačit 
soukromé investice a tudíž míru inovací snížit. 

Hlavním cílem nové regulace tak je vytvořit stabilní a předvídatelné prostředí, kde poskytování 
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veřejných služeb a komerční vysílatelé mohou navrhovat a implementovat inovativní řešení bez 
nežádoucího narušení hospodářské soutěže a určitou právní jistotou. Bohužel ke konečnému 
hodnocení a nalezení optimálního rovnovážného stavu není možné provést kvantitativní nebo 
kvalitativní srovnání inovačních schopností provozovatelů ze zákona a komerčních subjektů. 

Vliv navrhované regulace na zaměstnanost a na hospodářský růst v odvětví mediálních služeb 
obecně je nejistý. Teoreticky by měl transparentnější právní rámec a lepší vymezení rolí 
provozovatelů veřejného a komerčního vysílání umožnit oběma skupinám dál rozvíjet své aktivity 
při snížení celkového rizika. 

Ve skutečnosti však nelze předvídat, do jaké míry navrhované varianty ovlivní relativní 
konkurenční pozice veřejnoprávních a komerčních vysílatelů, stejně jako jiných subjektů na trhu 
(telekomunikačních společností, vydavatelů tisku apod.). Celkový ekonomický dopad tak nelze 
přesně odhadnout. 

Vliv navrhovaných variant na výši potřebných finančních prostředků také nelze přesně 
kvantifikovat. Zavedením efektivnějších postupů by mělo dojít k úsporám. Na druhou stranu lze 
očekávat případné zvýšení administrativních nákladů (viz ex-ante hodnocení apod.). 

 

4 Návrh řešení 
Věcný okruh Zvolená varianta 
Provedení technických změn zákona 
spočívajících ve zpřesnění jeho znění 

Varianta 1 - Modifikace znění příslušných 
částí zákona 

Aktualizace zákona v reakci na problémy 
současné praxe 

Varianta 1 - Doplnění povinnosti předložit 
spolu s usnesením PSP ČR o odvolání člena 
Rady z funkce odůvodnění. 
Varianta 2 - Sloučení výročních zpráv 
(Výroční zprávy o činnosti Českého rozhlasu a 
Výroční zprávy o hospodaření Českého 
rozhlasu), které musí Český rozhlas předkládat 
PSP ČR.  
Varianta 3 - Vypuštění možnosti odvolání 
z funkce všech členů Rady, pokud PSP ČR 
dvakrát po sobě neschválí Výroční zprávu o 
činnosti Českého rozhlasu nebo Výroční 
zprávu o hospodaření Českého rozhlasu. 
Varianta 4 - Úprava jmenování a odvolávání 
ředitelů rozhlasových studií. 

Transpozice pravidel obsažených ve 
Sdělení  

Varianta 1 - Začlenění podmínek zařazení 
nové významné služby do zákona 
Varianta 2 - Povinnost použít náhradu za 
veřejnou službu v účetním období, na které 
byla vybrána, a začlenění zákazu křížového 
financování do návrhu novely zákona 
Varianta 3 - Oddělené účtování 
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4.1 Hodnocení korupčních rizik zvoleného řešení 
Posouzení stanovených kritérií 

Přiměřenost 

Hlavními důvody přípravy změn zákona byla 1) potřeba provedení technických změn zákona 
spočívajících ve zpřesnění jeho znění a uvedení do souladu se zákonem o České televizi tam, kde 
to je relevantní; 2) potřeba aktualizace zákona v reakci na problémy současné praxe; 3) 
transpozice pravidel obsažených ve Sdělení. V prvním případě se jednalo o technické změny 
cílené především na zpřesnění jednotlivých bodů zákona. Ve druhém věcném okruhu byly řešeny 
mimo jiné vybrané parametry volby a odvolání členů Rady, povinnost předkládání dvou 
výročních zpráv PSP ČR apod. Třetí bod reagoval na potřebu transpozice evropských pravidel 
upravujících podmínky poskytování státní podpory na veřejnoprávní vysílání.  

Lze konstatovat, že všechna zvolená opatření jsou přiměřená množině vztahů, které mají 
upravovat, neboť na základě zvolených Variant nedochází k významným systematickým 
změnám. Při reflexi pravidel obsažených ve Sdělení byly voleny Varianty odpovídající 
institucionálnímu prostředí v ČR a v takovém rozsahu, který Komise požaduje, tj. nedošlo k tzv. 
„pozlacování“ („gold-plating“). Zároveň návrh neúměrně nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné 
správy. V případě bodu 2) Varianty 3 dochází naopak k částečnému omezení pravomocí PSP ČR. 
V případě bodu 3) vstupuje nově do procesu rozhodování o zavádění nové nové významné 
služby a schvalování vnitřních předpisů Českého rozhlasu v oblasti finančního využití vybraných 
rozhlasových poplatků svými stanovisky ÚOHS. Vstup nového aktéra do rozhodovacího procesu 
může obecně znamenat mírné zvýšení korupčního potenciálu, nicméně součástí platného zákona 
jsou i kontrolní mechanizmy, které jsou podle zpracovatele CIA funkční tak, že by toto riziko 
korupčního jednání mělo být minimalizováno. Kontrolní funkci činnosti Českého rozhlasu plní 
Rada složená z 9 nezávislých radních volených PSP ČR na základě návrhů organizací a spolků 
představujících kulturní, regionální, sociální, politické názorové proudy. Rada se zodpovídá PSP 
ČR. Jejím poradním orgánem ve věcech kontroly hospodaření Českého rozhlasu je dozorčí 
komise, která má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni Radou. V tomto ohledu nedochází na 
základě zvolených Variant k významným změnám a tudíž ani ke zvýšení či snížení korupčních 
rizik. 

Efektivita 

Protože na základě zvolených Variant nedochází k významným systematickým změnám, neměl 
by vyvstat problém s implementací regulace. Významnějším krokem bude v tomto ohledu pouze 
úprava vnitřních předpisů Českého rozhlasu, k níž bude potřebné získat stanovisko ÚOHS. 
Tento proces může být časově a administrativně náročnější, lze zde identifikovat mírný potenciál 
ke korupčnímu jednání, nicméně na jeho základě pak může dojít ke snížení počtu sporů 
s komerčními provozovateli vysílání, příp. jinými poskytovateli obsahu. 

Kontrolní mechanizmy se výrazně nemění, míra vynutitelnosti plnění povinností daných regulací 
by tak měla zůstat na stejné úrovni. 

Odpovědnost 

Na základě zvolených Variant nedochází k významným změnám ohledně kompetencí a 
pravomocí kontrolních orgánů (v tomto případě Rady, dozorčí komise, příp. ÚOHS). Nedochází 
tak ke zvýšení či snížení míry korupčních rizik. 

Opravné prostředky 

Na základě zvolených Variant nedochází ani k významným procesním změnám, které by 
vyžadovaly zakotvení nových opravných prostředků. Nedochází tak ke změně korupčních rizik. 
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Kontrolní mechanismy  

Kontrolní mechanizmy stejně jako odpovědnost jednotlivých účastníků se v rámci návrhu změn 
zákona výrazně nemění. Kontrolní funkci činnosti Českého rozhlasu stále plní Rada složená z 9 
nezávislých radních volených PSP ČR na základě návrhů organizací a spolků představujících 
kulturní, regionální, sociální a politické názorové proudy. Rada se zodpovídá PSP ČR. V rámci 
navrhovaných variant dochází v případě bodu 2) Varianty 3 k částečnému omezení pravomocí 
PSP ČR, což by bylo možné chápat jako mírné posílení odpovědnosti Rady, avšak bez výrazné 
změny v potenciálu korupčních rizik. Do vybraných procesů nově vstupuje ÚOHS. Tyto procesy 
pak mohou být časově a administrativně náročnější, nicméně v konečném důsledku může dojít ke 
snížení počtu sporů s komerčními provozovateli vysílání, příp. jinými poskytovateli obsahu. 

Specifické podmínky vyplývající z charakteru korupčních příležitostí a jejich dopad  

Poptávková strana 

Specifika poptávkové strany vyplývají především z počtu stupňů/subjektů rozhodujících o 
konkrétní věci.  

V případě vztahů veřejnoprávního provozovatele s komerčními subjekty rozhoduje Rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání na základě podkladů, které vypracovává Úřad Rady. Osoby 
rozhodující o výsledku jsou tedy předem známé. Osoby zpracovávající podklady či osoby, které 
podaly podnět předem, známy široké veřejnosti ve většině případů nejsou. Podklady jsou dálkově 
zpřístupňovány na webových stránkách Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Přezkum a 
kontrola mohou proběhnout po podání žaloby k příslušnému soudu. Časová náročnost 
rozhodování pak závisí na počtu a složitosti případu. 

Kontrolu činnosti Českého rozhlasu provádí Rada, poradním orgánem Rady ve věcech kontroly 
hospodaření Českého rozhlasu je dozorčí komise. Jejím úkolem je sledovat, zda jsou finanční 
zdroje a majetek Českého rozhlasu účelně a hospodárně využívány podle schváleného rozpočtu v 
souladu s příslušnými právními předpisy. Je tak veřejně známo nebo lze předem zjistit, které 
osoby jsou odpovědná za rozhodnutí. Členové dozorčí komise jsou voleni a odvoláváni Radou, 
členové Rady jsou pak voleni a odvoláváni PSP ČR. Rada dále jmenuje a odvolává generálního 
ředitele Českého rozhlasu, kterému zákon uděluje příslusné pravomoci. Z těchto vztahů pak 
vyplývá míra odpovědnosti jednotlivých osob za příslušná rozhodnutí.  

Předpis nově nenastavuje vztahy mezi jednotlivými aktéry, pouze upravuje některé jeho 
parametry. Nedochází tak k výrazné změně korupčních rizik. 

Nabídková strana 

Nabídková strana zahrnuje komerční provozovatele rozhlasového vysílání, příp. jiné 
poskytovatele obsahu, a veřejnoprávní Český rozhlas. Na základě provedené analýzy lze 
konstatovat, že nový předpis nebude mít významný vliv na počet subjektů nabídkové strany, 
neboť většina principů, které jsou do zákona zaváděny především v rámci věcného okruhu 3), je 
v praxi již respektována. Cílem jak Sdělení, tak nové právní úpravy, která má pravidla Sdělení 
zavést, je nastavení vyvážených podmínek pro poskytování vysílacích služeb mezi komerčními 
provozovateli rozhlasového vysílání a provozovatelem ze zákona. Z tohoto pohledu by mělo 
dojít ke snížení korupčních rizik. Ze strany provozovatele ze zákona by toto snížení mělo být 
podpořeno zpracováním aktualizace vnitřního předpisu (Statutu), k němuž by měl své stanovisko 
vydat ÚOHS.  
Transparence a otevřená data  

Navrhovaný předpis by neměl mít vliv na dostupnost informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň nedochází k omezení 
informačních povinností. Varianta 5 v rámci věcného okruhu 2) sice obsahuje návrh na sloučení 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNADQJMFDE)



 
 

51 
 

výročních zpráv, které musí Český rozhlas předkládat PSP ČR, mělo by však dojít pouze ke 
sjednocení těchto zpráv, nikoli k redukci jejich obsahu. Zároveň je v RIA požadováno zachování 
povinnosti dálkově zpřístupnit tuto jednotnou zprávu veřejnosti.  

Shoda s dobrou praxí, přiměřenost ke stávající legislativě 

Navrhované změny jsou v souladu se známou praxí. Postupy a procesy v ní obsažené odpovídají 
stávajícím právním předpisům upravujícím srovnatelné vztahy a mechanizmy. Zvolené varianty 
nepřináší nové, inovativní postupy, ale využívá stávajících ověřených postupů. Zároveň zavádí 
pravidla Sdělení, jehož revize byla učiněna na základě výsledků rozsáhlých konzultací 
s relevantními evropskými subjekty a na základě identifikované dobré praxe. 

 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování  
Za implementaci zákona je odpovědný Český rozhlas. Kontrolní funkce bude plnit Rada Českého 
rozhlasu a ÚOHS.  

Bylo by vhodné do návrhu zákona zapracovat přechodné ustanovení o tom, kdy se zákon v 
novém znění uplatní poprvé. Pokud by totiž zákon nabyl účinnosti mezi 31. březnem a 31. 
srpnem, musela by v daném kalendářním roce Rada Českého rozhlasu předložit jak Výroční 
zprávu o činnosti s termínem předložení do 31. března, tak následně i souhrnnou Zprávu o 
činnosti a hospodaření Českého rozhlasu, která by duplicitně obsahovala i část týkající se činnosti 
příslušné instituce. 

 
6 Přezkum účinnosti regulace  
Měřit účinnost nové regulace bude velmi obtížné především z důvodu existence mnoha dalších 
faktorů, které odvětví ovlivňují (technologický vývoj, ekonomické a sociální aspekty, další 
regulace apod.). Schopnost provozovatele ze zákona udržovat si určitou pozici na příslušných 
trzích (zejména trzích nových sdělovacích prostředků) může indikovat, že nový návrh je funkční 
a vytvořil vhodný regulační rámec. Datum budoucího přezkumu lze doporučit do 5 let od nabytí 
účinnosti zákona. 

 

7 Konzultace a zdroje dat  
V rámci konzultací byly písemně osloveny nejvýznamnější subjekty, u nichž se dalo očekávat, že 
na ně regulace dopadne (ať už pozitivně nebo negativně). Mezi oslovenými subjekty byl 
samozřejmě Český rozhlas.  
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Zkratky 
 

CIA Corruption Impact Assessment 

ČR Česká republika 

ČRo Český rozhlas 

EU Evropská unie 

IPTV Internet Protocol television 

PSP ČR Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

RIA Regulatory Impact Assessment 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

VKV Velmi krátké vlny 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNADQJMFDE)


	1 Důvod předložení a cíle
	1.1 Název
	1.2  Definice problému
	1.2.1 Popis současného stavu a popis problému
	1.2.2 Popis problému

	1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
	1.3.1 Česká legislativa
	1.3.2 Evropská legislativa

	1.4 Identifikace dotčených subjektů
	1.5 Popis cílového stavu
	1.6 Zhodnocení rizik

	2 Návrh variant řešení
	3 Vyhodnocení nákladů a přínosů
	3.1 Identifikace nákladů a přínosů
	3.2 - 3.3 Náklady a přínosy
	3.4 Vyhodnocení variant

	4 Návrh řešení
	4.1 Hodnocení korupčních rizik zvoleného řešení

	5 Implementace doporučené varianty a vynucování
	6 Přezkum účinnosti regulace
	7 Konzultace a zdroje dat
	Zkratky
	1 Důvod předložení a cíle
	1.1 Název
	1.2 Definice problému
	1.2.1 Popis současného stavu a popis problému
	1.2.2 Popis problému

	1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
	1.3.1 Česká legislativa
	1.3.2 Evropská legislativa

	1.4 Identifikace dotčených subjektů
	1.5 Popis cílového stavu
	1.6 Zhodnocení rizik

	2 Návrh variant řešení
	3 Vyhodnocení nákladů a přínosů
	3.1 Identifikace nákladů a přínosů
	3.2 - 3.3 Náklady a přínosy
	3.4 Vyhodnocení variant

	4 Návrh řešení
	4.1 Hodnocení korupčních rizik zvoleného řešení

	5 Implementace doporučené varianty a vynucování
	6 Přezkum účinnosti regulace
	7 Konzultace a zdroje dat
	Zkratky



