
N á v r h 

 

ZÁKON 

ze dne …………….. 2016, 

 

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

zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o České televizi 

 

Čl. I 

 

Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona 

č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., 

zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 384/2008 

Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 302/2011 Sb., se mění takto: 

 

 

 1. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které 

zní: 

 

„o) uzavírá s organizací zastupující nezávislé producenty audiovizuálních děl rámcovou 

dohodu o spolupráci s nezávislými producenty audiovizuálních děl, která stanoví 

zejména objem výroby audiovizuálních děl zadaných Českou televizí nezávislým 

producentům audiovizuálních děl a upraví obchodní podmínky.“. 

 

 

 2. V § 3a odst. 3 se slova „šířené prostřednictvím multiplexu veřejné služby“ zrušují. 

 

 

 3. § 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2 zní: 

 

Rada České televize 

§ 4 

 

(1) Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize je 

Rada České televize (dále jen „Rada“). Rada dohlíží na to, zda Česká televize naplňuje 

veřejnou službu v oblasti televizního vysílání v souladu s § 2 a 3. Rada je složena tak, aby v ní 

byly rovnoměrně zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové 

proudy. 
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(2) Každá z organizací uvedených v příloze k tomuto zákonu a každá politická strana 

nebo politické hnutí, které byly zvoleny ve volbách do Poslanecké sněmovny, navrhnou 

předsedovi Senátu jednoho kandidáta do Rady. 

 

(3) Členem Rady může být jmenován občan České republiky, který 

a) je způsobilý k právním úkonům, 

b) má trvalý pobyt na území České republiky, a 

c) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro 

trestný čin spáchaný úmyslně, pokud jeho odsouzení pro tento trestný čin nebylo 

zahlazeno nebo se na něho z jiného důvodu nehledí jako by nebyl odsouzen, a ten, kdo 

nesplňuje požadavky podle jiného právního předpisu
1e

). 

 

(4) Návrhy kandidátů na členy Rady lze předkládat ve lhůtě 2 měsíců ode dne 

zveřejnění výzvy předsedy Senátu k předložení návrhů způsobem stanoveným ve zveřejněné 

výzvě. Návrh musí obsahovat jméno, příjmení, stručný životopis kandidáta a doklady 

prokazující, že navrhovaný kandidát splňuje předpoklady pro výkon funkce člena Rady 

stanovené v odstavci 3 a v § 5. 

 

(5) Kancelář Senátu ověří, zda všichni navržení kandidáti splňují předpoklady pro 

výkon funkce člena Rady. Pokud navržení kandidáti předpoklady splňují, předseda Senátu jim 

do 1 měsíce od uplynutí lhůty podle odstavce 4 vydá dekret o jmenování členem Rady. 

Členství v Radě vzniká dnem uvedeným ve jmenovacím dekretu členu Rady. Pokud navržení 

kandidáti nesplňují předpoklady pro výkon funkce člena Rady, vyzve předseda Senátu 

příslušnou organizaci nebo politickou stranu nebo politické hnutí k předložení nového návrhu 

na člena Rady. Pokud ani po této opakované výzvě navržený kandidát nesplňuje předpoklady 

pro výkon funkce člena Rady nebo pokud příslušná organizace nebo politická strana nebo 

politické hnutí kandidáta na člena Rady nenavrhne, jmenuje předseda Senátu člena Rady na 

návrh Senátu. 

 

(6) Členové Rady jsou jmenováni na funkční období 6 let, a to i opětovně, ne však na 

více než 2 po sobě jdoucí funkční období. Na místa uprázdněná z jiného důvodu než pro 

uplynutí funkčního období jsou navrženi noví kandidáti na člena Rady způsobem uvedeným 

v odstavcích 2, 4 a 5. 

 

(7) Členství v Radě je veřejnou funkcí
2
). 

 

(8) Rada volí ze svého středu předsedu a odvolává ho. 

_______________ 
2
) § 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

 

 4. V § 5 odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 12 až 14 znějí: 

 

„(1) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance nebo 

senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena 

bankovní rady České národní banky, Veřejného ochránce práv, s funkcí státního 

zaměstnance
12

), příslušníka bezpečnostních sborů
13

), příslušníka ozbrojených sil
14

), s funkcí 

člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, člena Rady Českého rozhlasu, člena Rady 

České tiskové kanceláře, s funkcí generálního ředitele České televize nebo s funkcí 

generálního ředitele Českého rozhlasu a s funkcí člena Správní rady České televize nebo člena 
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Správní rady Českého rozhlasu. 

 

(2) Člen Rady se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích 

prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem 

jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování 

v Radě. Člen Rady nesmí v České televizi zastávat jinou funkci nebo vykonávat výdělečnou 

činnost, ani nesmí mít od České televize jiné příjmy, než příjmy z užití předmětů ochrany 

podle autorského zákona
2a

). 

_______________ 
12

) § 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 
13

) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
14

) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

 

 5. § 6 včetně poznámky pod čarou č. 15 zní: 

 

„§ 6 

 

(1) Členství v Radě zaniká 

a) uplynutím funkčního období, 

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

funkce předsedovi Senátu, 

c) doručením písemného oznámení organizace uvedené v příloze k tomuto zákonu nebo 

politické strany nebo politického hnutí uvedených v § 4 odst. 2 předsedovi Senátu, že 

svého zástupce v Radě odvolává z výkonu funkce člena Rady; výkon funkce člena 

Rady zaniká dnem, kdy bylo odvolanému členu Rady doručeno písemné oznámení 

předsedy Senátu o odvolání z funkce člena Rady; člen Rady může být takto odvolán 

v případě, že se opakovaně bez závažných důvodů nezúčastňuje jednání Rady nebo 

neplní řádně své poslání člena Rady, 

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

Rady stanovené v § 4 odst. 3 a § 5, 

e) dnem, kdy politická strana nebo politické hnutí ztratí zastoupení v Poslanecké 

sněmovně; to neplatí za podmínek uvedených v odstavci 2, 

f) úmrtím. 

 

(2) Členství v Radě zůstává zachováno členu Rady v případě, kdy prezident republiky 

rozpustí Poslaneckou sněmovnu podle jiného právního předpisu
15

), a kdy skončí mandát 

poslanců zvolených za politickou stranu nebo politické hnutí, které člena Rady navrhly jako 

svého kandidáta podle § 4 odst. 2. Členství v Radě takového člena Rady skončí až dnem 

vyhlášení výsledků voleb do Poslanecké sněmovny, pokud politická strana nebo politické 

hnutí, které tohoto člena Rady navrhly, nebyly zvoleny v těchto volbách. 

_______________ 
15

) Čl. 35 odst. 1 a 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona 

č. 319/2009 Sb.“. 

 

 

 6. V § 7 odst. 2 se za slova „e), f), g), j), k) a l)“ nahrazují slovy „c), d), e), f), i), j) 

a k)“ a slova „10 hlasů“ se nahrazují slovy „dvoutřetinové většiny hlasů všech“. 
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 7. V § 7 odst. 4 se slova „pořizuje předsedající“ nahrazují slovy „se pořizuje“. 

 

 

 8. V § 8 odst. 1 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 3b zní: 

 

„c) schvalovat Kodex České televize, který stanoví zásady naplňování veřejné služby 

v oblasti televizního vysílání, včetně principů editoriální nezávislosti zpravodajství; 

porušení Kodexu České televize je kvalifikováno jako porušení povinnosti 

zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané 

práci
3b

), 

_______________ 
3b

) Zákoník práce.“. 

 

 

 9. V § 8 odst. 1 se písmeno d) zrušuje. 

Dosavadní písmena e) až l) se označují jako písmena d) až k). 

 

 

 10. V § 8 odst. 1 písm. d) se slova „generálního ředitele“ nahrazují slovy „Správní 

rady“. 

 

 

 11. V § 8 odst. 1 písmeno e) zní: 

 

„e) schvalovat na základě stanoviska Správní rady nejpozději do 30. června každého 

kalendářního roku Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České televize, která musí 

v samostatné části obsahovat informaci o naplňování požadavků práva Evropské 

unie
6
). Výroční zprávu zašle předseda Rady nejpozději do 7 dnů ode dne jejího 

schválení Poslanecké sněmovně a Senátu k informaci a současně ji zveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup,“. 

 

 

 12. V § 8 odst. 1 písm. f) se slova „a návrhy podle § 9 odst. 8“ zrušují. 

 

 

 13. V § 8 odst. 1 písm. g) se za slova „týkajících se“ se vkládají slova „naplňování 

veřejné služby Českou televizí a o stížnostech na“. 

 

 

 14. V § 8 odst. 1 písmeno j) zní: 

 

„j) zřizovat Správní radu (§ 8a), schvalovat Kontrolní řád Správní rady (§ 8b odst. 7) 

a schvalovat Organizační řád Kanceláře Rady České televize (dále jen „Kancelář“) 

(§ 8c odst. 5),“. 

 

 

 15. V § 8 se odstavce 2 a 3 zrušují. 

 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2. 
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 16. § 8a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5 zní: 

„§ 8a 

Správní rada 

 

(1) Úkolem Správní rady je přispívat k naplňování úkolů veřejné služby v oblasti 

televizního vysílání, schvalovat zásadní rozhodnutí týkající se hospodaření České televize 

a kontrolovat hospodaření České televize, zejména 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 Evropské unie
6
). 

 

(2) Správní rada má 5 členů, které volí Rada. Návrhy kandidátů na členy Správní rady 

se předkládají na základě zveřejněné výzvy vedoucího Kanceláře Rady. Správní rada je 

odpovědná Radě. 

 

 (3) Členem Správní rady může být občan České republiky, který 

a) je způsobilý k právním úkonům, 

b) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro 

trestný čin spáchaný úmyslně, pokud jeho odsouzení pro tento trestný čin nebylo 

zahlazeno nebo se na něho z jiného důvodu nehledí jako by nebyl odsouzen, a ten, kdo 

nesplňuje požadavky podle jiného právního předpisu
1e

) a 

c) splňuje odborné předpoklady pro výkon funkce člena Správní rady; odbornými 

předpoklady se rozumí vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru ekonomie, právo 

nebo média a nejméně tříletá praxe v tomto oboru, anebo vysokoškolské magisterské 

vzdělání v jiném oboru a nejméně desetiletá odborná praxe v oboru ekonomie, právo 

nebo média. 

 

 (4) Do působnosti Správní rady náleží 

a) předkládat Radě návrh rozpočtu České televize, schvalovat přehled pohledávek 

a závazků a účetní závěrku České televize podle jiného právního předpisu
4
), ověřenou 

auditorem podle jiného právního předpisů
5
), 

b) 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 jiným právním předpisem
5a

) 

a na zjištěné nedostatky písemně upozorňovat generálního ředitele, 

c) sledovat naplňování požadavků práva Evropské unie na transparentnost finančních 

vztahů v České televizi
6
), 

d) vyjadřovat se k návrhům generálního ředitele na zřízení a zrušení televizních studií 

(§ 9 odst. 9) a programových okruhů a schvalovat návrhy generálního ředitele podle 

§ 9 odst. 8, 

e) projednávat dlouhodobé plány technického a ekonomického rozvoje, 

f) navrhnout a odůvodnit Radě odvolání generálního ředitele v případě, kdy zjistí 

závažné porušení jeho povinností, 

g) předkládat Radě ke schválení Kontrolní řád Správní rady. 

 

(5) Rozhodnutí generálního ředitele, která jsou zásadní z hlediska hospodaření České 

televize, vyžadují ke své platnosti schválení Správní radou. Statut České televize určuje, která 

rozhodnutí generálního ředitele vyžadují ke své platnosti schválení Správní radou. 
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(6) Správní rada ani její členové nesmějí přímo zasahovat do výroby a vysílání 

televizních pořadů. 

_______________ 
5
) Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění 

pozdějších předpisů.“. 

 

 

 17. § 8b zní: 

 

„§ 8b 

 

(1) Členové Správní rady jsou jmenováni na funkční období 6 let, a to i opětovně, ne 

však na více než 2 po sobě jdoucí funkční období. Pro zvolení do funkce člena Správní rady 

a pro výkon této funkce platí předpoklady stanovené v § 5 obdobně. 

 

(2) Členství ve Správní radě vzniká dnem uvedeným ve jmenovacím dekretu. 

 

(3) Rada může odvolat navrženého člena Správní rady z funkce, a to doručením 

odvolání předsedovi Rady; výkon funkce člena Správní rady zaniká dnem, kdy bylo 

odvolanému členu Správní rady doručeno písemné oznámení předsedy Rady o odvolání 

z funkce člena Správní rady. 

 

(4) Správní rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a jednoho 

místopředsedu, který zastupuje předsedu včetně řízení schůzí Správní rady. Činnost Správní 

rady se řídí jednacím řádem, který Správní rada přijme do třiceti dnů od své první schůze. 

 

(5) Správní rada se schází zpravidla dvakrát v každém kalendářním měsíci. Jednání 

Správní rady jsou neveřejná a předsedající je povinen pořídit z každého jednání zápis. 

 

(6) Správní rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti předsedy nebo místopředsedy 

a alespoň 3 dalších členů; usnesení přijímá většinou hlasů všech členů. 

 

(7) Členové Správní rady mohou nahlížet do všech účetních dokladů, účetních 

záznamů 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 Správní rady kopie vyžádaných písemností, účetních dokladů 

nebo účetních záznamů České televize, jakož i požadované informace. Podmínky a způsob 

provádění kontrol stanoví Kontrolní řád, který schvaluje Rada. 

 

(8) O skutečnostech zjištěných při výkonu funkce jsou členové Správní rady povinni 

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

mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce ve Správní radě. Správní rada je povinna 

informovat Radu a na jejich žádost i jednotlivé členy Rady o všech závažných skutečnostech, 

které zjistila při výkonu své činnosti.“. 

 

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje. 

 

 

 18. Za § 8b se vkládají nové § 8c až 8e, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou 
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č. 16 a 17 znějí: 

„§ 8c 

Kancelář 

 

(1) Zřizuje se Kancelář, která plní úkoly spojené s odborným, organizačním 

a technickým zabezpečením činnosti Rady a Správní rady. Rozpočet Kanceláře tvoří 

prostředky ze schváleného rozpočtu České televize ve výši, kterou schvaluje Rada na každý 

kalendářní rok. Z rozpočtu Kanceláře se hradí rovněž náklady na činnost Rady a Správní rady 

a na odměny členů Správní rady. 

 

(2) V čele Kanceláře stojí vedoucí Kanceláře, který řídí její činnost, a dále ne více 

než 5 zaměstnanců. Vedoucího Kanceláře jmenuje a odvolává předseda Rady na základě 

rozhodnutí Rady. Ostatní zaměstnance Kanceláře přijímá do pracovního poměru vedoucí 

Kanceláře po souhlasu Rady. 

 

(3) Vedoucí Kanceláře a její zaměstnanci jsou v pracovněprávním vztahu ke 

Kanceláři, jímž je pracovní poměr, popřípadě výjimečně též některá z dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr. Jejich pracovněprávní vztahy se řídí zákoníkem práce 

a ostatními pracovněprávními předpisy. 

 

(4) Kancelář zajišťuje pro Radu zpracování podkladů, analýz a informací, které si od 

ní Rada nebo Správní rada vyžádá. 

 

(5) Podrobnosti o organizaci a úkolech Kanceláře upravuje Organizační řád Kanceláře, 

který schvaluje na návrh vedoucího Kanceláře Rada. 

 

 

§ 8d 

Náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady 

 

(1) Členství v Radě je veřejnou funkcí
2
). Členu Rady nenáleží odměna za výkon 

funkce člena Rady. 

 

(2) Členu Rady přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem funkce ve 

stejném rozsahu jako zaměstnancům podle jiného právního předpisu
3b

). Cesta z místa pobytu 

na jednání Rady, jednání Rady a cesta z jednání Rady do místa pobytu se pro účely 

poskytování cestovních náhrad považují za pracovní cestu. Členu Rady náleží rovněž 

nocležné, které prokazatelně souvisí s jednáním Rady, a náhrada ušlé mzdy. 

 

(3) Výkon funkce člena Rady je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu podle 

jiného právního předpisu
16

). Zaměstnavatel poskytne členu Rady pracovní volno bez náhrady 

mzdy. 

 

(4) Náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady vyplácí Kancelář. 

 

 

§ 8e 

Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Správní rady 

 

(1) Členu Správní rady náleží měsíční odměna ve výši, která je od 1. ledna do 
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31. prosince příslušného kalendářního roku určena jako součin průměrné hrubé měsíční mzdy 

zaměstnanců České televize dosažené za předcházející kalendářní rok (dále jen „průměrná 

měsíční mzda“) a koeficientu stanoveného v závislosti na odpovědnosti a náročnosti 

vykonávané funkce člena Správní rady (dále jen „koeficient odměn“). Odměna se 

zaokrouhluje na 100 Kč nahoru. 

 

 (2) Výši průměrné měsíční mzdy zveřejňuje Česká televize vždy do 31. ledna 

příslušného kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

(3) Koeficient odměn podle odstavce 1 se stanoví 

a) členu Správní rady ve výši 2,0, 

b) místopředsedovi Správní rady ve výši 2,2, 

c) předsedovi Správní rady ve výši 2,4. 

 

(3) Členu Správní rady přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem 

funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům podle jiného právního předpisu
3b

). Cesta 

z místa pobytu na jednání Správní rady, jednání Správní rady a cesta z jednání Správní rady 

do místa pobytu se pro účely poskytování cestovních náhrad považují za pracovní cestu. 

Členu Správní rady náleží rovněž nocležné, které prokazatelně souvisí s jednáním Správní 

rady. 

 

(4) Výkon funkce člena Správní rady je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu 

podle jiného právního předpisu
16

). Zaměstnavatel poskytne členu Správní rady pracovní volno 

bez náhrady mzdy. 

 

(5) Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Správní rady poskytuje 

členům Správní rady Kancelář. 

 

(6) Odpovědnost člena Správní rady za škodu způsobenou při výkonu funkce se řídí 

jiným právním předpisem
17

). 

_______________ 
16

) § 200 a násl. zákoníku práce. 
17

) § 250 a násl. zákoníku práce.“. 

 

 

 19. V § 9 odst. 5, § 9 odst. 7 písm. c) a v § 9 odst. 11 se slova „odst. 1 a 2“ zrušují. 

 

 

 20. V § 9 odst. 6 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo dnem, který je 

uveden v písemně učiněném vzdání se funkce“. 

 

 

 21. V § 9 odst. 6 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , nebo dnem uvedeným 

v rozhodnutí rady o odvolání z funkce“. 

 

 

 22. V § 9 odst. 8 se slovo „Rady“ nahrazuje slovy „Správní rady“. 

 

 

 23. V § 9 odst. 11 se slova „písm. c)“ zrušují. 
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 24. V § 9 odst. 12 se slova „určený Statutem České televize“ nahrazují slovy 

„ , kterého určí Rada“. 

 

 

 25. Doplňuje se příloha, která zní: 

 

„Příloha k zákonu č. 483/1991 Sb., ve znění zákona č.    /2016 Sb. 

 

Kandidáta na člena Rady České televize navrhnou předsedovi Senátu podle § 4 

 

1. Akademie věd České republiky 

2. Asociace profesionálních divadel České republiky 

3. Asociace producentů v audiovizi, z. s. 

4. Asociace režisérů a scénáristů - ARAS 

5. Česká biskupská konference 

6. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z. s. 

7. Česká rada dětí a mládeže 

8. Česká unie sportu, z. s. 

9. Českomoravská konfederace odborových svazů 

10. Český filmový a televizní svaz - FITES z. s. 

11. Český helsinský výbor 

12. Ekumenická rada církví v České republice 

13. Federace židovských obcí v České republice 

14. Herecká asociace 

15. Hospodářská komora České republiky 

16. Česká konference rektorů 

17. Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s. 

18. České centrum Mezinárodního PEN klubu 

19. Svaz měst a obcí České republiky 

20. Syndikát novinářů České republiky, z. s. 

21. UNIE – odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR 

22. Asociace ekologických organizací Zelený kruh“. 

 

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 
 

1. Členům Rady České televize zvoleným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 

zaniká členství v Radě České televize dnem jmenování nových členů Rady České televize 

podle zákona č. 483/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

2. Předseda Senátu vyzve k podávání návrhů na kandidáty na členy Rady České 

televize podle § 4 zákona č. 483/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona, do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o Českém rozhlasu 
 

Čl. III 

 

Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona 

č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 135/1997 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., 

zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 196/2009 Sb. a zákona č. 79/2015 Sb., se mění takto: 

 

 

 1. § 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2 zní: 

 

Rada Českého rozhlasu 

§ 4 

 

(1) Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu 

je Rada Českého rozhlasu (dále jen „Rada“). Rada dohlíží na to, zda Český rozhlas naplňuje 

veřejnou službu v oblasti rozhlasového vysílání v souladu s § 2 a 3. Rada je složena tak, aby 

v ní byly rovnoměrně zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové 

proudy. 

 

(2) Každá z organizací uvedených v příloze k tomuto zákonu a každá politická strana 

nebo politické hnutí, které byly zvoleny ve volbách do Poslanecké sněmovny, navrhnou 

předsedovi Senátu jednoho kandidáta do Rady. 

 

(3) Členem Rady může být jmenován občan České republiky, který 

a) je způsobilý k právním úkonům, 

b) má trvalý pobyt na území České republiky, a 

c) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro 

trestný čin spáchaný úmyslně, pokud jeho odsouzení pro tento trestný čin nebylo 

zahlazeno nebo se na něho z jiného důvodu nehledí jako by nebyl odsouzen, a ten, kdo 

nesplňuje požadavky podle jiného právního předpisu
1d

). 

 

(4) Návrhy kandidátů na členy Rady lze předkládat ve lhůtě 2 měsíců ode dne 

zveřejnění výzvy předsedy Senátu k předložení návrhů způsobem stanoveným ve zveřejněné 

výzvě. Návrh musí obsahovat jméno, příjmení, stručný životopis kandidáta a doklady 

prokazující, že navrhovaný kandidát splňuje předpoklady pro výkon funkce člena Rady 

stanovené v odstavci 3 a v § 5. 

 

(5) Kancelář Senátu ověří, zda všichni navržení kandidáti splňují předpoklady pro 

výkon funkce člena Rady. Pokud navržení kandidáti předpoklady splňují, předseda Senátu jim 

do 1 měsíce od uplynutí lhůty podle odstavce 4 vydá dekret o jmenování členem Rady. 

Členství v Radě vzniká dnem uvedeným ve jmenovacím dekretu členu Rady. Pokud navržení 

kandidáti nesplňují předpoklady pro výkon funkce člena Rady, vyzve předseda Senátu 

příslušnou organizaci nebo politickou stranu nebo politické hnutí k předložení nového návrhu 

na člena Rady. Pokud ani po této opakované výzvě navržený kandidát nesplňuje předpoklady 

pro výkon funkce člena Rady nebo pokud příslušná organizace nebo politická strana nebo 

politické hnutí kandidáta na člena Rady nenavrhne, jmenuje předseda Senátu člena Rady na 

návrh Senátu. 
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(6) Členové Rady jsou jmenováni na funkční období 6 let, a to i opětovně, ne však na 

více než 2 po sobě jdoucí funkční období. Na místa uprázdněná z jiného důvodu než pro 

uplynutí funkčního období jsou navrženi noví kandidáti na člena Rady způsobem uvedeným 

v odstavcích 2, 4 a 5. 

 

(7) Členství v Radě je veřejnou funkcí
2
). 

 

(8) Rada volí ze svého středu předsedu a odvolává ho. 

_______________ 
2
) § 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

 

 2. V § 5 odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 5 až 8 znějí: 

 

„(1) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance nebo 

senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena 

bankovní rady České národní banky, Veřejného ochránce práv, s funkcí státního 

zaměstnance
5
), příslušníka bezpečnostních sborů

6
), příslušníka ozbrojených sil

7
), s funkcí 

člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, člena Rady České televize, člena Rady České 

tiskové kanceláře, s funkcí generálního ředitele České televize nebo s funkcí generálního 

ředitele Českého rozhlasu a s funkcí člena Správní rady České televize nebo člena Správní 

rady Českého rozhlasu. 

 

(2) Člen Rady se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích 

prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem 

jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování 

v Radě. Člen Rady nesmí v Českém rozhlasu zastávat jinou funkci nebo vykonávat 

výdělečnou činnost, ani nesmí mít od Českého rozhlasu jiné příjmy, než příjmy z užití 

předmětů ochrany podle autorského zákona
8
). 

_______________ 
5
) § 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 

6
) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
7
) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

8
) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

 

 3. § 6 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní: 

 

„§ 6 

 

(1) Členství v Radě zaniká 

a) uplynutím funkčního období, 

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

funkce předsedovi Senátu, 

c) doručením písemného oznámení organizace uvedené v příloze k tomuto zákonu nebo 

politické strany nebo politického hnutí uvedených v § 4 odst. 2 předsedovi Senátu, že 

svého zástupce v Radě odvolává z výkonu funkce člena Rady; výkon funkce člena 

Rady zaniká dnem, kdy bylo odvolanému členu Rady doručeno písemné oznámení 
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předsedy Senátu o odvolání z funkce člena Rady; člen Rady může být takto odvolán 

v případě, že se opakovaně bez závažných důvodů nezúčastňuje jednání Rady nebo 

neplní řádně své poslání člena Rady, 

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

Rady stanovené v § 4 odst. 3 a § 5, 

e) dnem, kdy politická strana nebo politické hnutí ztratí zastoupení v Poslanecké 

sněmovně; to neplatí za podmínek uvedených v odstavci 2, 

f) úmrtím. 

 

(2) Členství v Radě zůstává zachováno členu Rady v případě, kdy prezident republiky 

rozpustí Poslaneckou sněmovnu podle jiného právního předpisu
9
), a kdy skončí mandát 

poslanců zvolených za politickou stranu nebo politické hnutí, které člena Rady navrhly jako 

svého kandidáta podle § 4 odst. 2. Členství v Radě takového člena Rady skončí až dnem 

vyhlášení výsledků voleb do Poslanecké sněmovny, pokud politická strana nebo politické 

hnutí, které tohoto člena Rady navrhly, nebyly zvoleny v těchto volbách. 

_______________ 
9
) Čl. 35 odst. 1 a 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona 

č. 319/2009 Sb.“. 

 

 

 4. V § 7 odstavec 2 zní: 

 

 „(2) Rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých 

členů, je-li přítomen předseda Rady nebo některý z místopředsedů Rady. Rozhodnutí Rada 

přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, s výjimkou rozhodnutí podle 

§ 8 odst. 1 písm. b), c), d), e), f), i), j) a k), která přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech 

svých členů, a rozhodnutí o jmenování nebo o odvolání generálního ředitele Českého rozhlasu 

(dále jen „generální ředitel“), k němuž je zapotřebí alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech 

členů Rady.“. 

 

 

 5. V § 7 odst. 4 se slova „pořizuje předsedající“ nahrazují slovy „se pořizuje“. 

 

 

 6. V § 8 odst. 1 písm. c) se slova „generálního ředitele“ nahrazují slovy „Správní 

rady“. 

 

 

 7. V § 8 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 

 

„d) schvalovat na základě stanoviska Správní rady nejpozději do 30. června každého 

kalendářního roku Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu, která 

musí v samostatné části obsahovat informaci o naplňování požadavků práva Evropské 

unie
6
). Výroční zprávu zašle předseda Rady nejpozději do 7 dnů ode dne jejího 

schválení Poslanecké sněmovně a Senátu k informaci a současně ji zveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup,“. 

 

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena e) až k). 
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 8. V § 8 odst. 1 písmeno e) zní: 

 

„e) schvalovat Kodex Českého rozhlasu, který stanoví zásady naplňování veřejné služby 

v oblasti rozhlasového vysílání, včetně principů editoriální nezávislosti zpravodajství; 

porušení Kodexu Českého rozhlasu je kvalifikováno jako porušení povinnosti 

zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci
 

3b
),“. 

 

 

 9. V § 8 odst. 1 písm. f) se slova „a návrhy podle § 9 odst. 7“ zrušují. 

 

 

 10. V § 8 odst. 1 písm. g) se za slova „týkajících se“ se vkládají slova „naplňování 

veřejné služby Českým rozhlasem a o stížnostech na“. 

 

 

 11. V § 8 odst. 1 písmeno j) zní: 

 

„j) zřizovat Správní radu (§ 8a), schvalovat Kontrolní řád Správní rady (§ 8b odst. 7) 

a schvalovat Organizační řád Kanceláře Rady Českého rozhlasu (dále jen „Kancelář“) 

(§ 8c odst. 5),“. 

 

 

 12. V § 8 se odstavce 2 a 3 zrušují. 

 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2. 

 

 

 13. § 8a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10 a 11 zní: 

 

„§ 8a 

Správní rada 

 

(1) Úkolem Správní rady je přispívat k naplňování úkolů veřejné služby v oblasti 

rozhlasového vysílání, schvalovat zásadní rozhodnutí týkající se hospodaření Českého 

rozhlasu a kontrolovat hospodaření Českého rozhlasu, zejména sledovat, zda jsou finanční 

zdroje a majetek Českého rozhlasu účelně a hospodárně využívány podle schváleného 

rozpočtu Českého rozhlasu v souladu s právními předpisy. 

 

(2) Správní rada má 5 členů, které volí Rada. Návrhy kandidátů na členy Správní rady 

se předkládají na základě zveřejněné výzvy vedoucího Kanceláře Rady. Správní rada je 

odpovědná Radě. 

 

 (3) Členem Správní rady může být občan České republiky, který 

a) je způsobilý k právním úkonům, 

b) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro 

trestný čin spáchaný úmyslně, pokud jeho odsouzení pro tento trestný čin nebylo 

zahlazeno nebo se na něho z jiného důvodu nehledí jako by nebyl odsouzen, a ten, kdo 

nesplňuje požadavky podle jiného právního předpisu
1d

) a 

c) splňuje odborné předpoklady pro výkon funkce člena Správní rady; odbornými 
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předpoklady se rozumí vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru ekonomie, právo 

nebo média a nejméně tříletá praxe v tomto oboru, anebo vysokoškolské magisterské 

vzdělání v jiném oboru a nejméně desetiletá odborná praxe v oboru ekonomie, právo 

nebo média. 

 

 (4) Do působnosti Správní rady náleží 

a) předkládat Radě návrh rozpočtu Českého rozhlasu, schvalovat přehled pohledávek 

a závazků a účetní závěrku Českého rozhlasu podle jiného právního předpisu
10

), 

ověřenou auditorem podle jiného právního předpisů
11

), 

b) kontrolovat účelné a hospodárné využívání finančních zdrojů a majetku Českého 

rozhlasu podle schváleného rozpočtu a na zjištěné nedostatky písemně upozorňovat 

generálního ředitele, 

c) vyjadřovat se k návrhům generálního ředitele na zřízení a zrušení rozhlasových studií 

(§ 9 odst. 8) a schvalovat návrhy generálního ředitele podle § 9 odst. 7, 

d) projednávat dlouhodobé plány technického a ekonomického rozvoje, 

e) navrhnout a odůvodnit Radě odvolání generálního ředitele v případě, kdy zjistí 

závažné porušení jeho povinností, 

f) předkládat Radě ke schválení Kontrolní řád Správní rady. 

 

(5) Rozhodnutí generálního ředitele, která jsou zásadní z hlediska hospodaření 

Českého rozhlasu, vyžadují ke své platnosti schválení Správní radou. Statut Českého rozhlasu 

určuje, která rozhodnutí generálního ředitele vyžadují ke své platnosti schválení Správní 

radou. 

 

(6) Správní rada ani její členové nesmějí přímo zasahovat do výroby a vysílání 

televizních pořadů. 

_______________ 
10

) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
11

) Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění 

pozdějších předpisů.“. 

 

 

 14. § 8b zní: 

„§ 8b 

 

(1) Členové Správní rady jsou jmenováni na funkční období 6 let, a to i opětovně, ne 

však na více než 2 po sobě jdoucí funkční období. Pro zvolení do funkce člena Správní rady 

a pro výkon této funkce platí předpoklady stanovené v § 5 obdobně. 

 

(2) Členství ve Správní radě vzniká dnem uvedeným ve jmenovacím dekretu. 

 

(3) Rada může odvolat navrženého člena Správní rady z funkce, a to doručením 

odvolání předsedovi Rady; výkon funkce člena Správní rady zaniká dnem, kdy bylo 

odvolanému členu Správní rady doručeno písemné oznámení předsedy Rady o odvolání 

z funkce člena Správní rady. 

 

(4) Správní rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a jednoho 

místopředsedu, který zastupuje předsedu včetně řízení schůzí Správní rady. Činnost Správní 

rady se řídí jednacím řádem, který Správní rada přijme do třiceti dnů od své první schůze. 
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(5) Správní rada se schází zpravidla dvakrát v každém kalendářním měsíci. Jednání 

Správní rady jsou neveřejná a předsedající je povinen pořídit z každého jednání zápis. 

 

(6) Správní rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti předsedy nebo místopředsedy 

a alespoň 3 dalších členů; usnesení přijímá většinou hlasů všech členů. 

 

(7) Členové Správní rady mohou nahlížet do všech účetních dokladů, účetních 

záznamů a dalších písemností Českého rozhlasu, které mají vypovídací schopnost o 

zjišťovaných a souvisejících skutečnostech, a o těchto skutečnostech požadovat ústní nebo 

písemné informace od příslušných zaměstnanců Českého rozhlasu. Zaměstnanci Českého 

rozhlasu jsou povinni poskytnout členům Správní rady kopie vyžádaných písemností, 

účetních dokladů nebo účetních záznamů Českého rozhlasu, jakož i požadované informace. 

Podmínky a způsob provádění kontrol stanoví Kontrolní řád, který schvaluje Rada. 

 

(8) O skutečnostech zjištěných při výkonu funkce jsou členové Správní rady povinni 

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

mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce ve Správní radě. Správní rada je povinna 

informovat Radu a na jejich žádost i jednotlivé členy Rady o všech závažných skutečnostech, 

které zjistila při výkonu své činnosti.“. 

 

 

 15. Za § 8b se vkládají nové § 8c až 8e, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou 

č. 12 a 13 znějí: 

 

„§ 8c 

Kancelář 

 

(1) Zřizuje se Kancelář, která plní úkoly spojené s odborným, organizačním 

a technickým zabezpečením činnosti Rady a Správní rady. Rozpočet Kanceláře tvoří 

prostředky ze schváleného rozpočtu Českého rozhlasu ve výši, kterou schvaluje Rada na 

každý kalendářní rok. Z rozpočtu Kanceláře se hradí rovněž náklady na činnost Rady 

a Správní rady a na odměny členů Správní rady. 

 

(2) V čele Kanceláře stojí vedoucí Kanceláře, který řídí její činnost, a dále ne více než 

5 zaměstnanců. Vedoucího Kanceláře jmenuje a odvolává předseda Rady na základě 

rozhodnutí Rady. Ostatní zaměstnance Kanceláře přijímá do pracovního poměru vedoucí 

Kanceláře po souhlasu Rady. 

 

(3) Vedoucí Kanceláře a její zaměstnanci jsou v pracovněprávním vztahu ke 

Kanceláři, jímž je pracovní poměr, popřípadě výjimečně též některá z dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr. Jejich pracovněprávní vztahy se řídí zákoníkem práce 

a ostatními pracovněprávními předpisy. 

 

(4) Kancelář zajišťuje pro Radu zpracování podkladů, analýz a informací, které si od 

ní Rada nebo Správní rada vyžádá. 

 

(5) Podrobnosti o organizaci a úkolech Kanceláře upravuje Organizační řád Kanceláře, 

který schvaluje na návrh vedoucího Kanceláře Rada. 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=116817)



16 

§ 8d 

Náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady 

 

(1) Členství v Radě je veřejnou funkcí
2
). Členu Rady nenáleží odměna za výkon 

funkce člena Rady. 

 

(2) Členu Rady přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem funkce ve 

stejném rozsahu jako zaměstnancům podle jiného právního předpisu
3b

). Cesta z místa pobytu 

na jednání Rady, jednání Rady a cesta z jednání Rady do místa pobytu se pro účely 

poskytování cestovních náhrad považují za pracovní cestu. Členu Rady náleží rovněž 

nocležné, které prokazatelně souvisí s jednáním Rady, a náhrada ušlé mzdy. 

 

(3) Výkon funkce člena Rady je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu podle 

jiného právního předpisu
12

). Zaměstnavatel poskytne členu Rady pracovní volno bez náhrady 

mzdy. 

 

(4) Náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady vyplácí Kancelář. 

 

 

§ 8e 

Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Správní rady 

 

(1) Členu Správní rady náleží měsíční odměna ve výši, která je od 1. ledna do 

31. prosince příslušného kalendářního roku určena jako součin průměrné hrubé měsíční mzdy 

zaměstnanců Českého rozhlasu dosažené za předcházející kalendářní rok (dále jen „průměrná 

měsíční mzda“) a koeficientu stanoveného v závislosti na odpovědnosti a náročnosti 

vykonávané funkce člena Správní rady (dále jen „koeficient odměn“). Odměna se 

zaokrouhluje na 100 Kč nahoru. 

 

 (2) Výši průměrné měsíční mzdy zveřejňuje Český rozhlas vždy do 31. ledna 

příslušného kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

(3) Koeficient odměn podle odstavce 1 se stanoví 

a) členu Správní rady ve výši 2,0, 

b) místopředsedovi Správní rady ve výši 2,2, 

c) předsedovi Správní rady ve výši 2,4. 

 

(3) Členu Správní rady přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem 

funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům podle jiného právního předpisu
3b

). Cesta 

z místa pobytu na jednání Správní rady, jednání Správní rady a cesta z jednání Správní rady 

do místa pobytu se pro účely poskytování cestovních náhrad považují za pracovní cestu. 

Členu Správní rady náleží rovněž nocležné, které prokazatelně souvisí s jednáním Správní 

rady. 

 

(4) Výkon funkce člena Správní rady je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu 

podle jiného právního předpisu
12

). Zaměstnavatel poskytne členu Správní rady pracovní volno 

bez náhrady mzdy. 

 

(5) Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Správní rady poskytuje 

členům Správní rady Kancelář. 
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(6) Odpovědnost člena Správní rady za škodu způsobenou při výkonu funkce se řídí 

jiným právním předpisem
13

). 

_______________ 
12

) § 200 a násl. zákoníku práce. 
13

) § 250 a násl. zákoníku práce.“. 

 

 

 16. V § 9 odst. 7 se slovo „Rady“ nahrazuje slovy „Správní rady“. 

 

 

 17. V § 9 se na konci textu odstavce 10 doplňují slova „a § 5“. 

 

 

 18. Doplňuje se příloha, která zní: 

 

„Příloha k zákonu č. 484/1991 Sb., ve znění zákona č.    /2016 Sb. 

 

Kandidáta na člena Rady Českého rozhlasu navrhnou předsedovi Senátu podle § 4 

 

1. Akademie věd České republiky 

2. Asociace profesionálních divadel České republiky 

3. Asociace producentů v audiovizi, z. s. 

4. Asociace režisérů a scénáristů - ARAS 

5. Česká biskupská konference 

6. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z. s. 

7. Česká rada dětí a mládeže 

8. Česká unie sportu, z. s. 

9. Českomoravská konfederace odborových svazů 

10. Český filmový a televizní svaz - FITES z. s. 

11. Český helsinský výbor  

12. Ekumenická rada církví v České republice 

13. Federace židovských obcí v České republice 

14. Herecká asociace 

15. Hospodářská komora České republiky 

16. Česká konference rektorů 

17. Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s. 

18. České centrum Mezinárodního PEN klubu 

19. Svaz měst a obcí České republiky 

20. Syndikát novinářů České republiky, z. s. 

21. UNIE – odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR 

22. Asociace ekologických organizací Zelený kruh“. 

 

 

Čl. IV 

Přechodné ustanovení 

 

1. Členům Rady Českého rozhlasu zvoleným přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona zaniká členství v Radě Českého rozhlasu dnem jmenování nových členů Rady 

Českého rozhlasu podle zákona č. 484/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
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tohoto zákona. 

 

2. Předseda Senátu vyzve k podávání návrhů na kandidáty na členy Rady Českého 

rozhlasu podle § 4 zákona č. 483/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona, do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 

 

Čl. V 

 

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona 

č. 47/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., zákona 

č. 282/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 167/2005 Sb., 

zákona č. 205/2006 Sb., zákona č. 573/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 162/2009 

Sb., zákona č. 402/2009 Sb., zákona č. 265/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 

č. 275/2012 Sb. a zákona č. 265/2014 Sb., se mění takto: 

 

 

 1. V § 32 se slova „ , volební výbor“ zrušují. 

 

 

2. § 46a se zrušuje. 

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

ÚČINNOST 

 

Čl. VI 

 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
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