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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Obecná část 

1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu  

 

Předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a 

televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů reaguje na 

požadavky poplatníků, kteří nesledují nebo odmítají sledovat vysílání, ale přesto jsou ze 

zákona nuceni poplatky platit. Zastáváme názor, že každý mám mít možnost volby, které 

vysílání chce sledovat. Pokud takovou volbu projeví celá domácnost a projeví to předepsanou 

formou, měla by existovat možnost být z povinnosti platit poplatek vyvázána. 

Předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve 

znění pozdějších předpisů reaguje na zákonný nedostatek možnosti Rady České televize 

rozhodovat nejen o stížnostech týkajících se generálního ředitele, ale i všech ostatních 

zaměstnanců České televize. Každý poplatník má právo podat si stížnost, a to nejen na 

generálního ředitele, ale i na kteréhokoli zaměstnance. Pokud takové právo má, má také 

právo, aby takový stížnost byla nezávisle posouzena a bylo o ní rozhodnuto. V poslední době 

se množí stížnosti na jednotlivé zaměstnance, ale Rada ČT nemá pravomoc o těchto 

stížnostech rozhodovat.  

 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 

navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 

a žen a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

 

Cílem navrhované právní úpravy je umožnit domácnostem vyvázat se z povinnosti 

platit vysílací poplatek za rozhlasové nebo televizní vysílání. Druhým cílem je umožnit Radě 

České televize rozhodovat o stížnostech směřujících na jiné zaměstnance České televize než 

jen na jejího generálního ředitele. Těchto cílů nelze dosáhnout jinak, než změnou zákonů.  

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a nebude mít 

žádné negativní dopady na rovné postavení mužů a žen.  

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.  

 

4. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami   

Navrhovaná právní úprava je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami. 

 

5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 

je Česká republika vázána 
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Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, kterými je 

Česká republika vázána. 

 

6. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, a dopady na životní prostředí a dopady na bezpečnost nebo obranu státu 

 V souvislosti s navrhovanou právní úpravou nejsou očekávány finanční dopady 

na státní rozpočet, rozpočty krajů ani obcí. Očekáváme, že domácností, které prohlásí, že 

rozhlasové nebo televizní vysílání nesledují, budou pouze jednotky a provozovatelé se s tímto 

výpadkem příjmů vyrovnají sami v rámci efektivity svého hospodaření.   

 Navrhovaná úprava nebude mít dopady na podnikatelské prostředí České republiky. 

V souvislosti s navrhovanou právní úpravou se nepředpokládají ani sociální dopady, včetně 

dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, 

osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. Vylučují se i dopady na životní 

prostředí či dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

  

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 Navrhovaná právní úprava nemá dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů. Údaje o členech domácnosti, které budou shromažďovány, podléhají předpisům pro 

nakládání s nimi. K žádné změně tedy v tomto ohledu nedochází. 

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

 Navrhovaná právní úprava nevykazuje žádná rizika korupce. 

  

9. Odůvodnění návrhu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas 

již v prvém čtení 

Navrhovaná účinnost mohla být ohrožena, pokud by měl být návrh projednán 

v klasickém legislativním procesu. 

Dalším důvodem je skutečnost, že rozsah navrhovaných změn je z legislativního 

hlediska velmi omezený. Navrhuje se přitom návrat k osvědčenému systému, který platil 

do 30. června 2017. Předkladatel se proto domnívá, že i v případě, že se Poslanecká sněmovna 

vysloví k návrhu zákona již v prvém čtení, bude poskytnut dostatečný prostor pro zvážení 

všech aspektů navrhované úpravy. 
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Zvláštní část 

K čl. I bodu 1 – k § 4:  

Navrhuje se doplnit ustanovení o rozšíření okruhu fyzických osob, které jsou 

osvobozeny od rozhlasového a televizního poplatku. Podle navrhované právní úpravy bude 

možnost vyvázat se z povinnosti platit rozhlasové a televizní poplatky pro domácnosti.  

K čl. II bodu 1 – k § 8: 

Navrhuje se rozšířit okruh osob, na které směřují stížnosti a o kterých rozhoduje Rda 

České televize. Podle navrhované úpravy tedy bude mít Rada České televize možnost 

rozodovat i o stížnostech směřujících na jiné zaměstnance České televize nežjen na jejího 

genmerálního ředitele.  

K čl. III: 

Navrhuje se stanovit účinnost na 1. ledna 2022. Důvodem je předpokládaná délka 

legislativního procesu. 

Návrh zákona neobsahuje přechodná ustanovení, neboť navrhované změny přechodná 

ustanovení nevyžadují  

 

 

V Praze dne 1. října 2020 

 

 

Zdeněk Ondráček, v.r. 
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