
Platné znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

 

Platné znění zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 
 

 

§ 6 

 

 (1) Členství v Radě zaniká: 

a) uplynutím funkčního období, 

b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se funkce 

předsedovi Poslanecké sněmovny, 

c) odvoláním z funkce, 

d) dnem, kdy člen Rady přestal splňovat předpoklady pro zvolení do funkce člena Rady 

stanovené v § 4 odst. 3, 

e) úmrtím. 

 

 (2) Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá 

a) přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady stanovené v § 5, 

b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového 

jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady, 

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

 

 (3) Poslanecká sněmovna může Radu odvolat, neplní-li Rada opakovaně své povinnosti 

stanovené tímto zákonem, nebo pokud Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválí 

Výroční zprávu o činnosti České televize nebo Výroční zprávu o hospodaření České televize 

Zprávu o činnosti a hospodaření České televize. 

 

 

§ 8 

 

 (1) Do působnosti Rady náleží: 

a) jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele televizních studií; 

rozhodnutí o odvolání generálního ředitele musí být písemně odůvodněno a nejpozději do 7 dnů 

ode dne jeho doručení generálnímu řediteli uveřejněno Radou způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, 

b) schvalovat rozpočet České televize, přehled pohledávek a závazků a účetní závěrku České 

televize podle zvláštního právního předpisu,4) ověřenou auditorem podle zvláštního právního 

předpisu;5) do doby schválení rozpočtu hospodaří Česká televize podle svého dlouhodobého 

plánu ekonomického rozvoje, 

c) kontrolovat účelné a hospodárné využívání finančních zdrojů a majetku České televize podle 

schváleného rozpočtu, plnění povinností České televize převádět a používat výnosy z vysílání 

reklam v souladu s tímto zákonem a zvláštním právním předpisem5a) a na zjištěné nedostatky 

písemně upozorňovat generálního ředitele, 

d) sledovat naplňování požadavků práva Evropských společenství na transparentnost 

finančních vztahů v České televizi,6) 

e) schvalovat na návrh generálního ředitele Statut České televize, 
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f) předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex České televize, který stanoví zásady 

naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání; porušení Kodexu České televize je 

kvalifikováno jako porušení pracovní kázně podle zvláštního zákona,3b) 

g) schvalovat návrhy generálního ředitele na zřizování nebo zrušení televizních studií (§ 9 

odst. 9) a návrhy podle § 9 odst. 8, 

h) rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele, 

i) dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 a 3) a na naplňování 

zásad vyplývajících z Kodexu České televize a za tím účelem vydávat stanoviska a doporučení 

týkající se programové nabídky, 

j) schvalovat dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje, 

k) zřizovat dozorčí komisi (§ 8a), schvalovat její kontrolní řád (§ 8a odst. 7) a stanovit výši 

odměn členů dozorčí komise (§ 8b odst. 4), 

l) určovat mzdu generálního ředitele. 

 

 (2) Rada předkládá současně Poslanecké sněmovně Výroční zprávu o činnosti České 

televize do 31. března bezprostředně následujícího kalendářního roku a Výroční zprávu o 

hospodaření České televize do 31. srpna bezprostředně následujícího kalendářního roku. 

Výroční zpráva o hospodaření České televize musí v samostatné části obsahovat informaci o 

naplňování požadavků práva Evropských společenství.6) Obě výroční zprávy předseda Rady 

nejpozději do 3 dnů ode dne jejich předložení Poslanecké sněmovně zveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

 

(2) Rada předkládá Poslanecké sněmovně Zprávu o činnosti a hospodaření České 

televize do 31. srpna bezprostředně následujícího kalendářního roku. Zpráva o činnosti 

a hospodaření České televize musí obsahovat rozpis financování všech hlavních činností 

televize a zdůvodněné stanovisko Rady, zda byly finanční prostředky vynaloženy účelně 

a v souladu s posláním České televize. 
 

 (3) Náklady na činnost Rady a na odměny jejích členů, jakož i náklady na činnost 

dozorčí komise a na odměny jejích členů se hradí ze zvláštní výdajové položky rozpočtu České 

televize. 

 

 (4) Rada ani její členové nesmějí přímo zasahovat do výroby a vysílání televizních 

pořadů. 

 

 

§ 8a 

Dozorčí komise 

 

 (1) Dozorčí komise je poradním orgánem Rady ve věcech kontroly hospodaření České 

televize. Jejím úkolem je sledovat, zda jsou finanční zdroje a majetek České televize účelně a 

hospodárně využívány podle schváleného rozpočtu České televize v souladu s právními 

předpisy a s požadavky práva Evropských společenství.6) Dozorčí komise je povinna 

upozorňovat Radu na zjištěné nedostatky a předkládat jí návrhy na jejich odstranění. 

 

 (2) Dozorčí komise má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni Radou z občanů České 

republiky s odbornými předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí komise. 

 

 (3) Členové dozorčí komise jsou voleni na funkční období 4 let, a to i opětovně, ne však 

na více než 4 po sobě jdoucí funkční období. Pro zvolení do funkce člena dozorčí komise a pro 
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výkon této funkce platí předpoklady stanovené v § 4 odst. 3 a § 5 obdobně. Pro zánik funkce 

člena dozorčí komise platí přiměřeně § 6 odst. 1 a 2. 

 

 (4) Dozorčí komise ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu, 

který zastupuje předsedu včetně řízení schůzí dozorčí komise. Dozorčí komise rovněž přijímá 

svůj jednací řád. 

 

 (5) Dozorčí komise se schází vždy, požádají-li o to písemně alespoň 2 z jejích členů, 

nejméně však jednou v každém kalendářním měsíci. Jednání dozorčí komise jsou neveřejná 

a předsedající je povinen pořídit z každého jednání zápis. 

 

 (6) Dozorčí komise je způsobilá se usnášet za přítomnosti předsedy nebo místopředsedy 

a alespoň 2 dalších členů; usnesení přijímá většinou hlasů přítomných členů, v případě rovnosti 

hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

 

 (7) Členové dozorčí komise mohou s vědomím generálního ředitele nahlížet do všech 

účetních dokladů, účetních záznamů7) a dalších písemností České televize, které mají 

vypovídací schopnost o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech, a o těchto skutečnostech 

požadovat ústní nebo písemné informace od příslušných zaměstnanců České televize. 

Zaměstnanci České televize jsou povinni poskytnout členům dozorčí komise kopie vyžádaných 

písemností, účetních dokladů nebo účetních záznamů České televize, jakož i požadované 

informace. Podmínky a způsob provádění kontrol stanoví kontrolní řád dozorčí komise, který 

schvaluje Rada. 

 

 (8) O skutečnostech zjištěných při výkonu funkce jsou členové dozorčí komise povinni 

zachovávat mlčenlivost, pokud nebyli této povinnosti zproštěni předsedou Rady. Povinnost 

mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce v dozorčí komisi. 

 

 (9) Dozorčí komise podává Radě písemnou zprávu o své činnosti za každé kalendářní 

čtvrtletí vždy do desátého dne druhé měsíce po skončení čtvrtletí. Jako podklad pro Výroční 

zprávu o hospodaření České televize Zprávu o činnosti a hospodaření České televize je 

dozorčí komise povinna předat Radě svůj rozbor hospodaření České televize vždy do 30. června 

bezprostředně následujícího kalendářního roku. 
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Platné znění zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 
 

 

§ 6 

 

 (1) Členství v Radě zaniká: 

a) uplynutím funkčního období, 

b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se funkce 

předsedovi Poslanecké sněmovny, 

c) odvoláním z funkce, 

d) dnem, kdy člen Rady přestal splňovat předpoklady pro zvolení do funkce člena Rady 

stanovené v § 4 odst. 3, 

e) úmrtím. 

 

 (2) Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá, 

a) přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady stanovené v § 5, 

b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového 

jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady, 

c) nevykonává-li po dobu více než 3 měsíců svou funkci. 

 

 (3) Poslanecká sněmovna může Radu odvolat, neplní-li Rada opakovaně své povinnosti 

stanovené tímto zákonem nebo pokud Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválí Výroční 

zprávu o činnosti Českého rozhlasu nebo Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu 

Zprávu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu. 

 

 

§ 8 

 

 (1) Do působnosti Rady náleží: 

a) jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele rozhlasových studií 

Českého rozhlasu (dále jen "rozhlasová studia"); rozhodnutí o odvolání generálního ředitele 

musí být písemně odůvodněno a nejpozději do 7 dnů ode dne jeho doručení generálnímu řediteli 

uveřejněno Radou způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

b) schvalovat rozpočet a závěrečný účet Českého rozhlasu a kontrolovat plnění rozpočtu 

Českého rozhlasu, 

c) schvalovat na návrh generálního ředitele Statut Českého rozhlasu, 

d) předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex Českého rozhlasu, který stanoví 

zásady naplňování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání; porušení Kodexu Českého 

rozhlasu je kvalifikováno jako porušení pracovní kázně podle zvláštního zákona,3b) 

e) schvalovat návrhy generálního ředitele na zřizování nebo zrušení rozhlasových studií (§ 9 

odst. 8) a návrhy podle § 9 odst. 7, 

f) rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele, 

g) dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání (§ 2 a 3) a na 

naplňování zásad vyplývajících z Kodexu Českého rozhlasu a za tím účelem vydávat 

doporučení týkající se programové nabídky, 

h) schvalovat dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje, 

i) zřizovat dozorčí komisi (§ 8a) a stanovit výši odměn členů dozorčí komise (§ 8a odst. 7), 

j) určovat mzdu generálního ředitele. 
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 (2) Rada předkládá Poslanecké sněmovně Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu 

do 31. března bezprostředně následujícího kalendářního roku a Výroční zprávu o hospodaření 

Českého rozhlasu do 31. srpna bezprostředně následujícího kalendářního roku. Tyto výroční 

zprávy musí být nejpozději do 3 dnů ode dne schválení Radou uveřejněny způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

 

(2) Rada předkládá Poslanecké sněmovně Zprávu o činnosti a hospodaření 

Českého rozhlasu do 31. srpna bezprostředně následujícího kalendářního roku. Zpráva o 

činnosti a hospodaření Českého rozhlasu musí obsahovat rozpis financování všech 

hlavních činností televize a zdůvodněné stanovisko Rady, zda byly finanční prostředky 

vynaloženy účelně a v souladu s posláním Českého rozhlasu. 

 

 (3) Náklady na činnost Rady a na odměny jejích členů, jakož i náklady na činnost 

dozorčí komise a na odměny jejích členů se hradí ze zvláštní výdajové položky rozpočtu 

Českého rozhlasu (dále jen "rozpočet"). 

  

 (4) Rada ani její členové nesmějí přímo zasahovat do tvorby a vysílání rozhlasových 

pořadů. 

 

 

§ 8a 

Dozorčí komise 

 

 (1) Dozorčí komise je poradním orgánem Rady ve věcech kontroly hospodaření 

Českého rozhlasu. Jejím úkolem je sledovat, zda jsou účelně a hospodárně využívány finanční 

prostředky a majetek Českého rozhlasu. Dozorčí komise je povinna upozorňovat Radu na 

zjištěné nedostatky a předkládat jí návrhy na jejich odstranění. 

 

 (2) Dozorčí komise má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni Radou. Členství v dozorčí 

komisi je veřejnou funkcí.2) 

 

 (3) Členové dozorčí komise jsou voleni na funkční období 2 let, a to i opětovně, ne však 

na více než 2 po sobě jdoucí funkční období. Pro zvolení do funkce člena dozorčí komise a pro 

výkon této funkce platí předpoklady stanovené v § 4 odst. 3 a § 5 obdobně. Pro zánik funkce 

člena dozorčí komise platí přiměřeně § 6 odst. 1 a 2. 

 

 (4) Dozorčí komise ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu, 

který zastupuje předsedu včetně řízení schůzí dozorčí komise. Dozorčí komise rovněž přijímá 

svůj jednací řád. 

 

 (5) Dozorčí komise se schází vždy, požádají-li o to písemně alespoň 2 z jejích členů, 

nejméně však jednou v každém kalendářním měsíci. Jednání dozorčí komise jsou neveřejná 

a předsedající je povinen pořídit z každého jednání zápis. 

 

 (6) Dozorčí komise je schopna se usnášet za přítomnosti předsedy nebo místopředsedy 

a alespoň 2 dalších členů; usnesení přijímá většinou hlasů přítomných členů, v případě rovnosti 

hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

 

 (7) Výši odměn členů dozorčí komise stanoví Rada. 
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 (8) Členové dozorčí komise mohou nahlížet do všech písemností, účetních dokladů 

souvisejících s účetnictvím a záznamů na nosičích dat Českého rozhlasu a mohou požadovat 

i písemná vysvětlení od zaměstnanců Českého rozhlasu. Zaměstnanci Českého rozhlasu jsou 

povinni poskytnout členům dozorčí komise kopie vyžádaných písemností Českého rozhlasu, 

jakož i požadovaná vysvětlení. 

 

 (9) O skutečnostech zjištěných při výkonu kontroly jsou členové dozorčí komise povinni 

zachovávat mlčenlivost, pokud nebyli této povinnosti zproštěni předsedou Rady. Povinnost 

mlčenlivosti trvá i po ukončení funkce v dozorčí komisi. 

 

 (10) Dozorčí komise podává Radě písemnou zprávu o své činnosti za každé kalendářní 

čtvrtletí vždy do desátého dne druhého měsíce po skončení čtvrtletí. Jako podklad pro Výroční 

zprávu o hospodaření Českého rozhlasu Zprávu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu 

je dozorčí komise povinna předat Radě svůj rozbor hospodaření Českého rozhlasu vždy do 

30. června bezprostředně následujícího kalendářního roku. 
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