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Věc: 
Různí provozovatelé; Analýza obchodních sdělení - květen 2016 

Termín pro (vypravení) rozhodnutí Rady:  

Návrh na usnesení Rady: 
Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc květen 2016. 

A 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném 
znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele 
obchodního sdělení společnost LPN s.r.o., IČ: 29128641, sídlem  Plzeňská 1270/97, Košíře, 
150 00 Praha 5, o podání vysvětlení k obchodnímu sdělení/reklamnímu spotu „LPN vozíky“, 
které bylo premiérově odvysíláno dne 17. května 2016 v čase 10:26:57 hodin na programu 
ŠLÁGR TV. Rada žádá o vysvětlení, zda se obsažená tvrzení „Na chodníku je skútr 
považovaný za vozík pro hendikepované, na silnici za jízdní kolo“ a „k jejich řízení přitom 
nepotřebujete žádné řidičské oprávnění“ (doplněno obrazovou informací v podobě 
„NEPOTŘEBUJETE ŘIDIČÁK!!!“) vztahují na všech "více než čtyřicet" nabízených různých 
typů skútrů, respektive co je podkladem pro tato tvrzení. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti. 

A 

Rada postupuje Ministerstvu financí ČR k posouzení z hlediska dodržení zákonných 
povinností sázení dostupné skrze internetové stránky www.livesport.cz, které byly 
propagovány v rámci reklamního spotu, reprízově odvysílaného dne  9. května 2016 v čase 
20:22:17 hodin na programu ČT sport.  

A 

Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení „Acema“ 
zadavatele ACEMA Credit Czech, a.s., které bylo premiérově odvysíláno dne 1. června 2016 
v čase 5:34:16 hodin na programu Televize Barrandov. 

A 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele televizního vysílání 
Hudební televize, s.r.o., IČ 28938071, sídlem Praha 5 - Košíře, Pod Klamovkou 1268/3, PSČ 
15000 na porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož čas vyhrazený reklamě 
a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné vysílací 
hodiny 12 minut, tj. 720 sekund, kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu Retro 
Music Television dne 23. května 2016 v časovém úseku 17:00-18:00 hodin odvysílal 792 
sekund reklamy, a tím o  1 minutu a 12 sekund (tj. 72s) překročil přípustnou délku času, který 
může být v jedné hodině vyhrazen reklamě a teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
7 dnů od doručení tohoto upozornění. 

A 
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele televizního vysílání TP 
Pohoda s.r.o., IČ 26852683, sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 70800 na 
porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož čas vyhrazený reklamě a 
teleshoppingovým šotům v televizním vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné vysílací 
hodiny 12 minut, tj. 720 sekund, kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu RELAX dne 
29. května 2016 v časovém úseku 23:00-24:00 hodin odvysílal 1016 sekund reklamy, a tím o  
4 minuty a 56 sekund (tj. 296s)  překročil přípustnou délku času, který může být v jedné 
hodině vyhrazen reklamě a teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od 
doručení tohoto upozornění. 

Usnesení Rady: 
Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc květen 2016. 

10-0-0 

A 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném 
znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele 
obchodního sdělení společnost LPN s.r.o., IČ: 29128641, sídlem  Plzeňská 1270/97, Košíře, 
150 00 Praha 5, o podání vysvětlení k obchodnímu sdělení/reklamnímu spotu „LPN vozíky“, 
které bylo premiérově odvysíláno dne 17. května 2016 v čase 10:26:57 hodin na programu 
ŠLÁGR TV. Rada žádá o vysvětlení, zda se obsažená tvrzení „Na chodníku je skútr 
považovaný za vozík pro hendikepované, na silnici za jízdní kolo“ a „k jejich řízení přitom 
nepotřebujete žádné řidičské oprávnění“ (doplněno obrazovou informací v podobě 
„NEPOTŘEBUJETE ŘIDIČÁK!!!“) vztahují na všech "více než čtyřicet" nabízených různých 
typů skútrů, respektive co je podkladem pro tato tvrzení. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti. 

11-0-0 

A 

Rada postupuje Ministerstvu financí ČR k posouzení z hlediska dodržení zákonných 
povinností sázení dostupné skrze internetové stránky www.livesport.cz, které byly 
propagovány v rámci reklamního spotu, reprízově odvysílaného dne  9. května 2016 v čase 
20:22:17 hodin na programu ČT sport.  

11-0-0 

A 

Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení „Acema“ 
zadavatele ACEMA Credit Czech, a.s., které bylo premiérově odvysíláno dne 1. června 2016 
v čase 5:34:16 hodin na programu Televize Barrandov. 

11-0-0 

A 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele televizního vysílání 
Hudební televize, s.r.o., IČ 28938071, sídlem Praha 5 - Košíře, Pod Klamovkou 1268/3, PSČ 
15000 na porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož čas vyhrazený reklamě 
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a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné vysílací 
hodiny 12 minut, tj. 720 sekund, kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu Retro 
Music Television dne 23. května 2016 v časovém úseku 17:00-18:00 hodin odvysílal 792 
sekund reklamy, a tím o  1 minutu a 12 sekund (tj. 72s) překročil přípustnou délku času, který 
může být v jedné hodině vyhrazen reklamě a teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
7 dnů od doručení tohoto upozornění. 

11-0-0 

A 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v rámci 
své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele televizního vysílání TP 
Pohoda s.r.o., IČ 26852683, sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 70800 na 
porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož čas vyhrazený reklamě a 
teleshoppingovým šotům v televizním vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné vysílací 
hodiny 12 minut, tj. 720 sekund, kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu RELAX dne 
29. května 2016 v časovém úseku 23:00-24:00 hodin odvysílal 1016 sekund reklamy, a tím o  
4 minuty a 56 sekund (tj. 296s)  překročil přípustnou délku času, který může být v jedné 
hodině vyhrazen reklamě a teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od 
doručení tohoto upozornění. 

11-0-0 

Přílohy: 
Dokument (text materiálu, 5.9.2016, Analýza obchodních sdělení - květen 2016); Dokument 
(analýza pořadu, 6.9.2016, vozovatelé@TV@TP Pohoda 
s.r.o@Relax@2016.05.29@23.00@2016.05.29@00.00@Kontinuální úsek vysílání); 
Dokument (analýza pořadu, 6.9.2016, vozovatelé@TV@Hudební televize, s.r.o@Retro 
Music Television@2016.05.23@17.00@2016.05.23@18.00@Kontinuální úsek vysílání); 
Dokument (analýza pořadu, 6.9.2016, vozovatelé@TV@Barrandov Televizní studio 
a.s@Televize Barrandov@2016.06.01@05.34.16@Obchodní sdělení Acema,); Dokument 
(analýza pořadu, 6.9.2016, @2016.05.09@20.22.17@Obchodní sdělení Livesport.cz,); 
Dokument (analýza pořadu, 6.9.2016, @2016.05.17@10.26.57@Obchodní sdělení LPN 
vozíky,); Dokument (přehled, 6.9.2016, RELAX limit data); Dokument (přehled, 6.9.2016, 
Retro Music Television limity data); Dokument (přehled, 6.9.2016, Acema data); Dokument 
(přehled, 6.9.2016, LiveSport data); Dokument (přehled, 6.9.2016, LPN vozíky data);  

Lustrum: 
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ANALÝZA OBCHODNÍCH SDĚLENÍ – KVĚTEN 2016 

 
Za měsíc květen 2016 byla provedena kontrola celkem u 1159 premiérových vysílání 
obchodních sdělení, z čehož bylo: 

 657 reklamních spotů 
 290 sponzoringů 
 151 sponzoringů upoutávky 
 61 teleshoppingů  

Z celkového počtu kontrolovaných premiér obchodních sdělení za měsíc květen 2016 bylo 
v rámci AO konzultováno celkem 13 obchodních sdělení (reklamní spoty, sponzoring). 
K dalšímu postupu byly vybrány tři motivy. V případě motivu LPN vozíky navrhujeme 
vyžádat od zadavatele podání vysvětlení, u motivu „livesport.cz“ navrhujeme postoupit 
způsob sázení dostupný skrze propagované internetové stránky Ministerstvu financí a motiv 
Acema postoupit České národní bance k posouzení. Taktéž byla zjištěna překročení 
reklamního limitu u dvou provozovatelů. 
 

Obchodní sdělení „LPN vozíky“ 

Premiéra obchodního sdělení, jehož zadavatelem je dle dostupných dat společnost LPN s.r.o., 
byla odvysílána dne 17. května 2016 v čase 10:26:57 hodin na programu ŠLÁGR TV. Během 
měsíce května bylo zaznamenáno celkem 42 repríz, a to pouze na zmíněném programu.  
Popis: 

Zvuková složka:  
„Máte zdravotní omezení, potíže s chůzí či dýcháním? Jste po operaci? Pak jsou elektrické 
skútry od firmy LPN právě pro vás! Usednout do pohodlné polohovatelné sedačky a vyrazit 
na cestu je dílem okamžiku. A že se můžete vydat opravdu kamkoli. Na chodníku je skútr 
považovaný za vozík pro hendikepované, na silnici za jízdní kolo. Skútry jsou vybavené 
veškerým předepsaným osvětlením, směrovkami a také klaksonem. K jejich řízení přitom 
nepotřebujete žádné řidičské oprávnění, nemusíte se bát ani kopců i prudkých sjezdů. Skútry 
od firmy LPN disponují přehledným  panelem, díky kterému můžete veškeré funkce bezpečně 
ovládat i za jízdy, a to dokonce i jednou rukou, ať už levou nebo pravou. Vyjeďte kamkoli. Na 
skútrech od firmy LPN můžete bez obav přejíždět obrubníky, vydat se na nezpevněné cesty a 
také hbitě manévrovat mezi regály v supermarketu. Nákup pak jednoduše a bezpečně odvezete 
v nákladním prostoru. Přijďte si to sami vyzkoušet. Vybírat můžete z více než čtyřiceti různých 
typů. Poradíme vám a doručíme až k vám domů. Tři sta skútrů skladem k okamžitému odběru. 
Poskytujeme záruční i pozáruční servis a nakupovat u nás můžete i na splátky bez navýšení“. 
(následuje krátké představení několika konkrétních akčních modelů).  
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Obrazová složka: 

 

 

 
Rozbor: 

Jedná se o obchodní sdělení, jehož prostřednictvím jsou propagovány elektrické skútry. Dle 
sdělení jsou určené především pro osoby se zdravotními obtížemi a seniory. Součástí zvukové 
složky jsou pak sdělení: „Na chodníku je skútr považovaný za vozík pro hendikepované, na 
silnici za jízdní kolo“ či „K jejich řízení přitom nepotřebujete žádné řidičské oprávnění“ 
(doplněno obrazovou informací viz výše). Jelikož se jedná o tvrzení, u něhož vyvstává 
podezření, že by mohlo být do jisté míry zavádějící (elektrický skútr je univerzálním 
prostředkem pro jízdu po chodníku i silnici, přičemž z hlediska zákona může mít pokaždé 
považován za jiný prostředek; na chodníku vozík pro handicapované, na silnici za jízdní 
kolo), navrhujeme vyžádat od zadavatele podání vysvětlení k obsahu reklamy. Dle názoru AO 
je namístě zjistit, zda se výše uvedená tvrzení, včetně informace o nepotřebnosti jakéhokoli 
řidičského oprávnění, vztahují na všech čtyřicet modelů, které společnost dle tvrzení 
v reklamě nabízí. Pokud by se totiž tvrzení vztahovalo pouze na některé modely, mohlo by se 
jednat o klamavou reklamu/obchodní praktiku. 

Návrh usnesení: 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném 
znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele 
obchodního sdělení společnost LPN s.r.o., IČ: 29128641, sídlem  Plzeňská 1270/97, 
Košíře, 150 00 Praha 5, o podání vysvětlení k obchodnímu sdělení/reklamnímu spotu 
„LPN vozíky“, které bylo premiérově odvysíláno dne 17. května 2016 v čase 10:26:57 
hodin na programu ŠLÁGR TV. Rada žádá o vysvětlení, zda se obsažená tvrzení „Na 
chodníku je skútr považovaný za vozík pro hendikepované, na silnici za jízdní kolo“ a 
„k jejich řízení přitom nepotřebujete žádné řidičské oprávnění“ (doplněno obrazovou 
informací v podobě „NEPOTŘEBUJETE ŘIDIČÁK!!!“) vztahují na všech „více než 
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čtyřicet“ nabízených různých typů skútrů, respektive co je podkladem pro tato tvrzení. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti. 

                                             

Analytik zhlédl záznam „LPN vozíky“ dne 23. srpna 2016. 

 

Obchodní sdělení „LiveSport.cz“ 

Premiéra obchodního sdělení „LiveSport.cz“, jehož zadavatelem je dle dostupných dat 
společnost Livesport s.r.o., byla odvysílána dne 6. května 2016 v čase 20:28:34 hodin na 
programu ČT sport. Během měsíce května bylo zaznamenáno celkem 5 repríz, a to pouze na 
zmíněném programu. Pozn.: Z důvodu nedostupnosti premiérového záznamu byla pro účely 
spisu vystřižena repríza spotu, která byla odvysílána dne 9. května 2016 v čase 20:22:17 
hodin na programu ČT sport. 

Popis: 

Muž se pohybuje po večerním městě, kde se jednotlivé postavy mění ve sportovce. Zvuky 
elektronických zařízení, které muž používá. Součástí posledního záběru je taktéž notebook a 
mobilní telefon. 

 

 
 

Komentář: “Svět kolem nás může mít mnoho podob. Záleží jen na tom, jakýma očima ho 
pozorujete. A ve světě sportu jsme vaše oči my. Livesport. Kompletní výsledkové zpravodajství 
do kapsy.“ 

Rozbor: 

Jedná se o obchodní sdělení, jehož prostřednictvím jsou propagovány internetové stránky 
www.livesport.cz, které nabízejí „kompletní výsledkové zpravodajství do kapsy“. Přestože 
reklama jako taková se nejeví vzhledem ke svému obsahu jako závadná (propagováno je 
výlučně rychlé sportovní zpravodajství, aniž by bylo zmíněno cokoli dalšího; sázkový portál 
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bet365.com není explicitní součástí předmětné reklamy), během monitoringu bylo zjištěno, že 
skrze zmíněné webové stránky lze přímo přejít na sázkový portál www.bet365.com (dostupný 
například prostřednictvím odkazu „Na tento zápas bude možné sázet LIVE“ - viz níže), který 
však není dle informací AO povolen dle platného předpisu. 

Taktéž i na základě stávající judikatury dospělo AO k názoru, že další postup v této věci není 
v kompetenci Rady. Navrhujeme proto postoupení způsobu sázení, který je dostupný přes 
livesport.cz, Ministerstvu financí, v jehož gesci je státní dozor nad sázkovými hrami a 
loteriemi. 
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Návrh usnesení: 

Rada postupuje Ministerstvu financí ČR k posouzení z hlediska dodržení zákonných 
povinností sázení dostupné skrze internetové stránky www.livesport.cz, které byly 
propagovány v rámci reklamního spotu, reprízově odvysílaného dne  9. května 2016 v 
čase 20:22:17 hodin na programu ČT sport.  

Analytik zhlédl záznam „LiveSport“ dne 24. srpna 2016 

 

 Obchodní sdělení „Acema“ 

Premiéra obchodního sdělení, jehož zadavatelem je dle dostupných dat společnost ACEMA 
Credit Czech, a.s., byla odvysílána dne 1. června 2016 v čase 5:34:16 hodin na programu 
Televize Barrandov. Pozn.: Jelikož program Adwind Kite, jehož prostřednictvím jsou 
generována reklamní data, pracuje s tzv. televizním dnem (tedy obdobím 6:00 – 6:00 hodin 
následujícího dne), byla premiéra programem zařazena do předchozího dne, tedy 31. 
května, to je důvod, proč se objevila již mezi květnovými premiérami.   
 

Popis: 

Martin Dejdar (dále jen „MD“) jede s kolegou v animovaném prostředí autem, přičemž 
poslouchají sdělení z rádia. 
Komentář: „Acema nabízí zajištěné půjčky od sto tisíc korun na cokoli. Nyní s akčním úrokem 
a mimořádnou splátkou zdarma. Přijďte si třeba pro půl milionu  za čtyři tisíce čtyřicet sedm 
korun měsíčně. Řešte své finance rychle, efektivně a bez lustrování.“ 
Kolega: „šéfe, to bysme si taky mohli půjčit, co?“ 
MD: „co mohli? Měli.“ 
Kolega: „důvod?“ 
MD: „minimálně bysme neseděli v kreslenym autě“ 
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Komentář: „Budoucnost už si teď  nemusíte jen malovat. Acema.cz. S námi máte na víc“ 

 

 

 

 

Rozbor:  

Jedná se o reklamní sdělení, jehož prostřednictvím jsou propagovány nebankovní služby, 
respektive zajištěné půjčky od sto tisíc na cokoli. Dle názoru AO se jedná o reklamní sdělení, 
které by mohlo mimo jiné podléhat zákonu č. 145/2010, o spotřebitelském úvěru. Přestože je 
součástí spotu i reprezentativní příklad, nelze s určitostí tvrdit, zda byly naplněny všechny 
zákonem stanovené náležitosti. Vzhledem k uvedenému navrhujeme postoupit reklamní spot 
České národní bance k posouzení. 
  
Návrh usnesení: 
Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení „Acema“ 
zadavatele ACEMA Credit Czech, a.s., které bylo premiérově odvysíláno dne 1. června 
2016 v čase 5:34:16 hodin na programu Televize Barrandov. 

 

Analytik zhlédl záznam „Acema“ dne 25. srpna 2016 

 
Reklamní limity: 

Reklamní limity byly v dubnu 2016 kontrolovány podle následujícího klíče: 
OD DO PROGRAMY ČT 

2.5 8.5 Telka, Prima ZOOM, BARRANDOV MUZIKA ČT sport 
9.5 15.5 Prima, Óčko, Sport 1 ČT2 
16.5 22.5 NOVA, Óčko gold, Sport 2 ČT sport 
23.5 29.5 Nova Cinema, Relax, Retro, ŠLÁGR TV ČT2 
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30.5 5.6 Televize Barrandov, fanda, Rebel ČT sport 
 

Česká televize: 

Na žádném z monitorovaných programů České televize (konkrétně ČT2 a ČT sport) za měsíc 
květen 2016 nebylo zjištěno porušení denních limitů pro vysílání reklamy, jak stanovuje 
zákon. 
 
Licencované programy: 

Během kontroly reklamních limitů na licencovaných programech byla v měsíci květnu 
odhalena porušení zákona u dvou provozovatelů. 
 

Hudební televize, s.r.o./Retro Music Television – 23. května 2016, od 17:00 – 
18:00 hodin – překročení reklamního limitu 

Dne 23. května 2016 v čase 17:00 – 18:00 hodin na programu Retro Music Television byly 
odvysílány tři reklamní bloky – reklamní blok 1 (pokračování reklamního bloku plynule 
přecházejícího z hodiny předchozí), reklamní blok 2 a reklamní blok 3, jejichž celková délka 
překračovala povolený hodinový limit. Hodinový reklamní limit činí dle § 50 odst. 2 zákona 
č. 231/2001 Sb. 12 minut, tj. 720 sekund. V tomto případě činil reklamní limit za jednu 
hodinu 13 minut a 12 sekund.  
 
Vysílání reklamy dne 23. května 2016: První reklamní blok v hodině 17:00 – 18:00 je měřen 
od reálného času 17:00:00 hodin (jedná se o část reklamního bloku plynule přecházejícího 
z hodiny předchozí), druhý reklamní blok začíná v 17:22:11 hodin a třetí reklamní blok začíná 
v 17:48:34 hodin. Na určení celkové délky reklamy v danou hodinu byla použita metoda 
framování s přesností na setiny sekundy.  
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Reklamní blok 1: 
Identifikace prvního framu reklamního bloku 1: 
 

 
 
 
Identifikace posledního framu reklamního bloku 1: 
 

 
 

Celková délka prvního bloku: 00:00:44,52  
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Reklamní blok 2: 
Identifikace prvního framu reklamního bloku 2:  
 

 
 
           
 Identifikace posledního framu reklamního bloku 2: 
 

 
 
Celková délka druhého bloku: 00:06:09,24 
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Reklamní blok 3: 
Identifikace prvního framu reklamního bloku 3: 
 

 
 
Identifikace posledního framu reklamního bloku 3: 
 

 
 
 
Celková délka třetího bloku: 00:06:18,60 
 
 
Celková délka reklamních bloků v hodině 17:00 – 18:00: 
 
Reklamní blok 1 00:00:44,52  
Reklamní blok 2  00:06:09,24 
Reklamní blok 3  00:06:18,60 
Celkem  00:13:12,36  (po zaokrouhlení na celé sekundy 00:13:12)  
 
Celkem reklama v úseku 17:00 – 18:00 hodin dne 23. května 2016 na programu Retro Music 
Television (metodou framování): Délka reklam v hodině 17:00 – 18:00 činila 792 sekund, což 

stránka . 133114-15



je o 72 sekund více, než stanovuje maximální povolený limit (720 sekund), čímž došlo 
k porušení § 50 odst. 2 zákona 231/2001 Sb.  
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme Radě upozornit provozovatele Hudební televize, 
s.r.o. na porušení ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.  
 
Návrh usnesení: 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele 
televizního vysílání Hudební televize, s.r.o., IČ 28938071, sídlem Praha 5 - Košíře, Pod 
Klamovkou 1268/3, PSČ 15000 na porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle 
něhož čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání nesmí 
přesáhnout v průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut, tj. 720 sekund, kterého se dopustil 
tím, že ve vysílání programu Retro Music Television dne 23. května 2016 v časovém 
úseku 17:00-18:00 hodin odvysílal 792 sekund reklamy, a tím o  1 minutu a 12 sekund 
(tj. 72s) překročil přípustnou délku času, který může být v jedné hodině vyhrazen 
reklamě a teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto 
upozornění. 
 
Analytik zjistil překročení limitu dne 5. září 2016. 
 

TP Pohoda s.r.o./RELAX – 29. května 2016, od 23:00 – 24:00 hodin – překročení 
reklamního limitu 

Dne 29. května 2016 od 23:00 – 24:00 hodin na programu RELAX byly odvysílány tři 
reklamní bloky – reklamní blok 1 (pokračování reklamního bloku plynule přecházejícího 
z hodiny předchozí), reklamní blok 2 a reklamní blok 3, jejichž celková délka překračovala 
povolený hodinový limit. Hodinový reklamní limit činí dle § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 
Sb., 12 minut, tj. 720 sekund. V tomto případě činil reklamní limit za jednu hodinu 16 minut a 
56 sekund.  
 
Vysílání reklamy dne 29. května 2016: První reklamní blok v hodině 23:00 – 24:00 je měřen 
od času 23:00:00 hodin (jedná se o část reklamního bloku plynule přecházejícího z hodiny 
předchozí), druhý reklamní blok začíná v 23:24:40 hodin a třetí reklamní blok začíná 
v 23:40:49 hodin. Na určení celkové délky reklamy v danou hodinu byla použita metoda 
framování s přesností na setiny sekundy.  
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Reklamní blok 1: 
Identifikace prvního framu reklamního bloku 1: 
 

 
 
 
Identifikace posledního framu reklamního bloku 1: 
 

 
 

Celková délka prvního bloku: 00:05:30,92  
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Reklamní blok 2: 
Identifikace prvního framu reklamního bloku 2:  
 

 
 
           
 Identifikace posledního framu reklamního bloku 2: 
 

 
 
Celková délka druhého bloku: 00:05:44,96 
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Reklamní blok 3: 
Identifikace prvního framu reklamního bloku 3: 
 

 
 
Identifikace posledního framu reklamního bloku 3: 
 

 
 
 
Celková délka třetího bloku: 00:05:39,96 
 
 
Celková délka reklamních bloků v hodině 23:00 – 24:00: 
 
Reklamní blok 1 00:05:30,92  
Reklamní blok 2  00:05:44,96 
Reklamní blok 3  00:05:39,96 
Celkem  00:16:55,84  (po zaokrouhlení na celé sekundy 00:16:56)  
 
Celkem reklama v úseku 23:00 – 24:00 hodin dne 29. května 2016 na programu RELAX 
(metodou framování): Délka reklam v hodině 23:00 – 24:00 činila 1016 sekund, což je o 296 
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sekund více, než stanovuje maximální povolený limit (720 sekund), čímž došlo k porušení § 
50 odst. 2 zákona 231/2001 Sb.  
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme Radě upozornit provozovatele TP Pohoda s.r.o. na 
porušení ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.  
 
U provozovatele TP Pohoda sice bylo již v minulosti zjištěno překročení reklamního limitu 
(porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.), a to ve vysílání stejného programu, nicméně 
předchozí upozornění na porušení zákona (RRTV/2415/2016-LOJ) bylo doručeno dne 12. 
srpna 2016, přičemž v aktuálním případě se jedná o vysílání z měsíce května 2016. Jelikož 
provozovatel neměl prostor k napravení deliktu, navrhujeme znovu vydat upozornění na 
porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. 
 
Návrh usnesení: 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele 
televizního vysílání TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 
992/1, PSČ 70800 na porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož čas 
vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání nesmí přesáhnout v 
průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut, tj. 720 sekund, kterého se dopustil tím, že ve 
vysílání programu RELAX dne 29. května 2016 v časovém úseku 23:00-24:00 hodin 
odvysílal 1016 sekund reklamy, a tím o  4 minuty a 56 sekund (tj. 296s)  překročil 
přípustnou délku času, který může být v jedné hodině vyhrazen reklamě a 
teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění. 
 
Analytik zjistil překročení limitu dne 5. září 2016. 
 
 
Přerušení pořadů reklamou 

Přerušení pořadů reklamou bylo v měsíci květnu 2016 kontrolováno dle následujícího klíče: 
 

OD DO PROGRAM 

2.5 8.5 Nova Cinema 
9.5 15.5 Prima 
16.5 22.5 NOVA 
23.5 29.5 Televize Barrandov  
30.5 5.6 fanda 

 
Za použití klíče monitoringu obchodních sdělení (metodika viz 18. zasedání Rady 2011) bylo 
v měsíci květnu 2016 kontrolováno přerušení pořadů reklamou celkem u 29 pořadů. 
Sledovaný čas byl zpravidla od 20:00 do 24:00 hodin, tedy období, kdy lze předpokládat 
největší riziko porušení zákona.  
 
 
DATUM  PROGRAM  POŘAD  PLÁN  REALITA  STAV 

2.5 Nova Cinema Anna Nicole 20:00 20:08:05 OK 
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  Znovu a jinak 21:55 21:55:49 OK 

3.5 Nova Cinema Dokonalá vražda 20:00 20:08:58 OK 

  Instinkt 22:15 22:17:57 OK 

4.5 Nova Cinema Něco jako láska 20:00 20:07:12 OK 

  Pekelná ženská 22:10 22:31:46 OK 

5.5 Nova Cinema Johanka z Arku 21:50 21:52:02 OK 

6.5 Nova Cinema Policejní akademie 20:00 20:06:26 OK 

  Deuce Bigalow: Dobrej striptér 21:55 21:58:03 OK 

7.5 Nova Cinema Frankenweenie: domácí mazlíček 20:00 20:07:35 OK 

  Válka gangů 21:45 21:46:22 OK 

8.5 Nova Cinema Captain America: první avenger 20:00 20:08:52 OK 

  Netopýři 22:20 22:26:36 OK 

13.5 Prima Muži v černém 21:35 21:40:21 OK 

14.5 Prima Můj otec je šílenec 20:15 20:19:07 OK 

  Krvavý obchod 22:45 22:50:48 OK 

15.5 Prima Johanna a dobrodruh: nebe nad Afrikou 22:55 22:58:00 OK 

18.5 NOVA Království ohně 22:40 22:42:55 OK 

19.5 NOVA Běžící muž 22:05 22:09:15 OK 

20.5 NOVA O statečném kováři 20:20 20:21:02 OK 

  Hranaři 21:55 22:00:13 OK 

21.5 NOVA Deník princezny 2: Královské povinnosti 20:20 20:21:34 OK 

  Poslední skaut 22:30 22:31:41 
 

OK 

22.5 NOVA 48 hodin 23:05 23:07:07 OK 

27.5 Televize Barrandov Jeden pes, dva kufry a velká láska 20:20 20:28:48 OK 

28.5 Televize Barrandov Alpská klinika: lék jménem láska 20:20 20:29:30 OK 

29.5 Televize Barrandov Stupeň šest 20:20 20:27:46 OK 

4.6 Televize Barrandov Vzpomínka na Titány 20:20 20:21:04 OK 

  Útok z hlubin 22:20 22:20:22 OK 
 
Jak vyplývá z výše uvedeného shrnutí, v rámci monitorovaných pořadů nebylo ani v jednom 
případě zjištěno porušení § 49 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. 
 
 
Závěr: 

V rámci agendy monitoringu obchodních sdělení, která zahrnuje obsahovou kontrolu premiér 
obchodních sdělení, kontrolu dodržování stanovených reklamních limitů a přerušení pořadů 
reklamou, bylo za měsíc květen 2016 navrženo následující: 
 

1) Obchodní sdělení „LPN vozíky“ – v tomto případě navrhujeme vyžádat od 
zadavatele podání vysvětlení k tvrzením uvedeným v rámci reklamního spotu, 
prostřednictvím kterého jsou propagovány elektrické skútry. Je zde uvedeno, že na 
silnici jsou považované za jízdní kolo, zatímco při provozu na chodníku za vozík pro 
hendikepované. Taktéž je zde uvedeno, že není potřeba žádné řidičské oprávnění. 
V souvislosti s výše uvedeným navrhujeme Radě vyžádat vysvětlení, zda tato tvrzení 
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platí pro všech více než čtyřicet nabízených typů skútrů, respektive, co je podkladem 
pro uvedené skutečnosti.  
 

2) Obchodní sdělení „LiveSport“ – v tomto případě navrhujeme postoupení způsobu 
sázení dostupného skrze internetové stránky, které jsou propagovány v rámci 
reklamního spotu, Ministerstvu financí, v jehož gesci je dohled nad provozováním 
loterií, sázek a podobných her. Přestože je v reklamě propagováno výlučně kompletní 
výsledkové zpravodajství sportovního charakteru, monitoringem bylo zjištěno, že je 
skrze internetové stránky www.livesport.cz možné přímo přejít na sázení přes službu 
bet365, která nemá dle informací dostupných AO povolení k provozování sázek na 
území ČR. Vzhledem k podobě spotu, a zejména pak ke stávající judikatuře, se 
domníváme, že Rada není v tomto případě kompetentní k dalšímu postupu.  

 
3) Obchodní sdělení „Acema“ – vzhledem k navázané spolupráci v oblasti obchodních 

sdělení propagující úvěry, hypotéky apod. navrhujeme postoupení České národní 
bance k posouzení, zda jsou součástí spotu všechny zákonné náležitosti. Dle názoru 
AO by tento spot mohl podléhat povinnostem plynoucím z ustanovení zákona č. 
145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. 

 

 Kontrola reklamních limitů odhalila překročení reklamního limitu u dvou 
provozovatelů, konkrétně se jednalo o program Retro Music Television (Hudební 
televize) dne 23. května 2016 v čase 17:00 – 18:00 hodin a dále program RELAX (TP 
Pohoda) dne 29. května 2016 v čase 23:00 – 24:00 hodin. v případě obou 
provozovatelů navrhujeme vydání upozornění. 
 

 Kontrola přerušení pořadů reklamou byla provedena u 29 pořadů a neodhalila rozpor 
s příslušnými ustanoveními. 

 
 V rámci měsíce května 2016 nebyla zjištěna žádná porušení zákonných předpisů, které 

má Rada v kompetenci.  

 
 

        Zpracovala: Denisa Hliňáková, 7. září 2016 
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TV kanál Datum Čas od Čas do Délka Premiéra Firemní Motiv Typ reklamy ID kreativy IČO zadavatele
Šlágr TV 17.5.2016 10:26:57 10:28:57 0:02:00 Ano LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 17.5.2016 14:04:16 14:06:16 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 17.5.2016 17:32:26 17:34:26 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 18.5.2016 13:35:40 13:37:40 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 18.5.2016 15:38:41 15:40:41 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 18.5.2016 18:55:14 18:57:14 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 19.5.2016 14:07:37 14:09:37 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 19.5.2016 15:39:19 15:41:19 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 19.5.2016 16:53:49 16:55:49 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 20.5.2016 11:28:41 11:30:41 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 20.5.2016 15:40:52 15:42:52 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 20.5.2016 19:12:22 19:14:22 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 21.5.2016 13:47:12 13:49:12 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 21.5.2016 15:28:11 15:30:11 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 21.5.2016 19:01:09 19:03:09 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 22.5.2016 11:32:53 11:34:53 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 22.5.2016 16:58:38 17:00:38 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 22.5.2016 18:09:28 18:11:28 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 23.5.2016 14:00:14 14:02:14 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 23.5.2016 15:17:06 15:19:06 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 23.5.2016 16:50:07 16:52:07 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 24.5.2016 14:04:22 14:06:22 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 24.5.2016 14:58:25 15:00:25 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 24.5.2016 15:24:54 15:26:54 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 25.5.2016 11:31:36 11:33:36 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 25.5.2016 18:54:35 18:56:35 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 26.5.2016 14:04:17 14:06:17 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 26.5.2016 15:40:22 15:42:22 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 26.5.2016 16:24:26 16:26:26 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
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Šlágr TV 27.5.2016 13:52:11 13:54:11 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 27.5.2016 15:25:58 15:27:58 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 27.5.2016 15:49:34 15:51:34 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 28.5.2016 12:00:02 12:02:02 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 28.5.2016 18:10:19 18:12:19 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 29.5.2016 11:36:44 11:38:44 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 29.5.2016 14:40:24 14:42:24 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 29.5.2016 16:05:12 16:07:12 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 29.5.2016 19:18:53 19:20:53 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 30.5.2016 10:30:33 10:32:33 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 30.5.2016 16:35:48 16:37:48 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 30.5.2016 17:51:49 17:53:49 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 31.5.2016 16:55:55 16:57:55 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 31.5.2016 19:02:09 19:04:09 0:02:00 Ne LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
Šlágr TV 15:25:34 15:27:34 1:26:00 LPN www.lpnvoziky.cz SPOT 13355173 29128641
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TV kanál Datum Čas od Čas do Délka Premiéra Firemní značka Zadavatel (vlastnTyp reklamy ID kreativy IČO zadavatele
ČT sport 6.5.2016 20:28:34 20:29:04 0:00:30 Ano LiveSport.cz LiveSport SPOT 13326212 27433722
ČT sport 7.5.2016 20:21:52 20:22:22 0:00:30 Ne LiveSport.cz LiveSport SPOT 13326212 27433722
ČT sport 9.5.2016 20:22:17 20:22:47 0:00:30 Ne LiveSport.cz LiveSport SPOT 13326212 27433722
ČT sport 15.5.2016 17:05:32 17:06:02 0:00:30 Ne LiveSport.cz LiveSport SPOT 13326212 27433722
ČT sport 17.5.2016 12:15:34 12:16:04 0:00:30 Ne LiveSport.cz LiveSport SPOT 13326212 27433722
ČT sport 21.5.2016 21:28:19 21:28:49 0:00:30 Ne LiveSport.cz LiveSport SPOT 13326212 27433722
ČT sport 18:40:22 18:40:52 0:03:00 LiveSport.cz LiveSport SPOT 13326212 27433722
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TV kanál Datum Čas od Čas do Délka Premiéra Zadavatel (vlastník značky) Typ reklamy ID kreativy IČO zadavatele
TV Barrandov 31.5.2016 5:34:16 5:34:46 0:00:30 Ano ACEMA Credit Czech SPOT 13382292 26158761
TV Barrandov 31.5.2016 5:34:16 5:34:46 0:00:30 Ano ACEMA Credit Czech SPOT 13382292 26158761
pozn. Uveden tzv. televizní den (datum odvysílání premiéry je 1.6.2016)
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Datum Médium Čas od Čas do Délka Firemní značka Zadavatel (vlastník značky) Typ reklamy
23.5.2016 RETRO 17:00:22 17:00:43 0:00:21 HemaGel Wake Pharma SPOT
23.5.2016 RETRO 17:22:11 17:22:21 0:00:10 Mitsubishi M Motors CZ SPOT
23.5.2016 RETRO 17:22:22 17:22:52 0:00:30 Tuc Opavia ‐ LU SPOT
23.5.2016 RETRO 17:22:53 17:23:03 0:00:10 Hellmann's UNILEVER ČR SPOT
23.5.2016 RETRO 17:23:04 17:23:24 0:00:20 Hyundai Hyundai Motor Czech SPOT
23.5.2016 RETRO 17:23:25 17:23:55 0:00:30 Bohemia Sekt BOHEMIA SEKT SPOT
23.5.2016 RETRO 17:23:55 17:24:25 0:00:30 Míša UNILEVER ČR SPOT
23.5.2016 RETRO 17:24:26 17:24:51 0:00:25 Škoda ŠKODA AUTO SPOT
23.5.2016 RETRO 17:24:52 17:25:07 0:00:15 Jar Procter & Gamble Czech Republic SPOT
23.5.2016 RETRO 17:25:08 17:25:38 0:00:30 Kaufland Kaufland Česká republika SPOT
23.5.2016 RETRO 17:25:39 17:25:59 0:00:20 mBank mBank S.A. SPOT
23.5.2016 RETRO 17:26:00 17:26:20 0:00:20 Penny Market Penny Market SPOT
23.5.2016 RETRO 17:26:21 17:26:51 0:00:30 LISTERINE Johnson & Johnson SPOT
23.5.2016 RETRO 17:26:51 17:27:06 0:00:15 Zaplo.cz Zaplo Finance SPOT
23.5.2016 RETRO 17:27:07 17:27:23 0:00:16 RELAX MASPEX Czech SPOT
23.5.2016 RETRO 17:27:23 17:27:44 0:00:21 GAFU.cz GaFu SPOT
23.5.2016 RETRO 17:27:44 17:28:05 0:00:21 CAMEA CAMEA SPOT
23.5.2016 RETRO 17:28:05 17:28:20 0:00:15 skylink M7 Group SPOT
23.5.2016 RETRO 17:48:34 17:48:54 0:00:20 Hyundai Hyundai Motor Czech SPOT
23.5.2016 RETRO 17:48:55 17:49:16 0:00:21 Lenor Procter & Gamble Czech Republic SPOT
23.5.2016 RETRO 17:49:16 17:49:26 0:00:10 Hellmann's UNILEVER ČR SPOT
23.5.2016 RETRO 17:49:27 17:49:57 0:00:30 Imodium Johnson & Johnson SPOT
23.5.2016 RETRO 17:49:58 17:50:18 0:00:20 Prima Bidvest Opava SPOT
23.5.2016 RETRO 17:50:18 17:50:28 0:00:10 Mitsubishi M Motors CZ SPOT
23.5.2016 RETRO 17:50:29 17:50:59 0:00:30 HUAWEI Huawei Technologies (Czech) SPOT
23.5.2016 RETRO 17:51:00 17:51:30 0:00:30 Miele MIELE SPOT
23.5.2016 RETRO 17:51:31 17:52:01 0:00:30 Tesco Free From Tesco Stores ČR SPOT
23.5.2016 RETRO 17:52:02 17:52:27 0:00:25 Škoda ŠKODA AUTO SPOT
23.5.2016 RETRO 17:52:28 17:52:58 0:00:30 Pojišťovna České spořitelny Pojišťovna České spořitelny SPOT
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23.5.2016 RETRO 17:52:59 17:53:14 0:00:15 Veltie Freudenberg Potřeby pro domácnost SPOT
23.5.2016 RETRO 17:53:15 17:53:30 0:00:15 Zaplo.cz Zaplo Finance SPOT
23.5.2016 RETRO 17:53:30 17:53:45 0:00:15 RELAX MASPEX Czech SPOT
23.5.2016 RETRO 17:53:46 17:54:27 0:00:41 TODOKAZEME.CZ Mr. RED SPOT
23.5.2016 RETRO 17:54:27 17:54:53 0:00:26 PROSTOR PROSTOR SPOT
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Premiéra ID kreativy
Ne 13320175
Ne 13103690
Ne 13214796
Ne 13327631
Ne 13298565
Ne 13364581
Ne 13324483
Ne 13352961
Ne 13171046
Ne 13340730
Ne 13350613
Ne 13360360
Ne 13287144
Ne 13350779
Ne 13350608
Ne 13358381
Ne 13275629
Ne 13153585
Ne 13298565
Ne 13298787
Ne 13327631
Ne 13350626
Ne 13357397
Ne 13103688
Ne 13326721
Ne 13348284
Ne 13352898
Ne 13352961
Ne 13226065
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Ne 11789561
Ne 13350634
Ne 13350617
Ne 13505873
Ne 12671570
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Datum Médium Čas od Čas do Délka Firemní značka Zadavatel (vlastník značky) Typ reklamy Premiéra ID kreativy
29.5.2016 RELAX 23:00:28 23:00:48 0:00:20 Bebe Opavia ‐ LU SPOT Ne 13350782
29.5.2016 RELAX 23:00:48 23:01:08 0:00:20 upc UPC Česká republika SPOT Ne 13309216
29.5.2016 RELAX 23:01:08 23:01:28 0:00:20 lactovit MARCA CZ SPOT Ne 13350614
29.5.2016 RELAX 23:01:28 23:01:43 0:00:15 HUAWEI Huawei Technologies (Czech) SPOT Ne 13350777
29.5.2016 RELAX 23:01:43 23:02:13 0:00:30 Míša UNILEVER ČR SPOT Ne 13324492
29.5.2016 RELAX 23:02:13 23:02:43 0:00:30 Pojišťovna České Pojišťovna České spořitelny SPOT Ne 13226065
29.5.2016 RELAX 23:02:43 23:02:58 0:00:15 Veltie Freudenberg Potřeby pro domácnSPOT Ne 11789561
29.5.2016 RELAX 23:02:58 23:03:28 0:00:30 Braník Pivovary Staropramen SPOT Ne 13364607
29.5.2016 RELAX 23:03:28 23:03:58 0:00:30 LISTERINE Johnson & Johnson SPOT Ne 13287144
29.5.2016 RELAX 23:03:58 23:04:28 0:00:30 trivago.cz Trivago SPOT Ne 13125832
29.5.2016 RELAX 23:04:28 23:04:58 0:00:30 Zaplo.cz Zaplo Finance SPOT Ne 13350736
29.5.2016 RELAX 23:04:58 23:05:28 0:00:30 Bohemia Sekt BOHEMIA SEKT SPOT Ne 13364581
29.5.2016 RELAX 23:24:40 23:25:10 0:00:30 Tesco Tesco Stores ČR SPOT Ne 13340316
29.5.2016 RELAX 23:25:10 23:25:30 0:00:20 M&M reality M&M reality holding SPOT Ne 13224417
29.5.2016 RELAX 23:25:30 23:25:50 0:00:20 BFF‐Production BFF‐Production SPOT Ne 13454613
29.5.2016 RELAX 23:25:50 23:26:05 0:00:15 RELAX MASPEX Czech SPOT Ne 13350617
29.5.2016 RELAX 23:26:05 23:26:35 0:00:30 TOPFEST TOPFEST SPOT Ne 13516834
29.5.2016 RELAX 23:26:35 23:27:05 0:00:30 Kaufland Kaufland Česká republika SPOT Ne 13340730
29.5.2016 RELAX 23:27:05 23:27:20 0:00:15 HUAWEI Huawei Technologies (Czech) SPOT Ne 13350777
29.5.2016 RELAX 23:27:20 23:27:50 0:00:30 Pojišťovna České Pojišťovna České spořitelny SPOT Ne 13226065
29.5.2016 RELAX 23:27:50 23:28:20 0:00:30 LISTERINE Johnson & Johnson SPOT Ne 13287144
29.5.2016 RELAX 23:28:20 23:28:50 0:00:30 Bohemia Sekt BOHEMIA SEKT SPOT Ne 13364581
29.5.2016 RELAX 23:28:50 23:29:20 0:00:30 trivago.cz Trivago SPOT Ne 13125832
29.5.2016 RELAX 23:29:20 23:29:35 0:00:15 Zaplo.cz Zaplo Finance SPOT Ne 13350634
29.5.2016 RELAX 23:29:35 23:30:05 0:00:30 APEROL REMY COINTREAU CZECH REPUBLSPOT Ne 13301565
29.5.2016 RELAX 23:30:05 23:30:25 0:00:20 Yo Karlovarské minerální vody SPOT Ne 13318485
29.5.2016 RELAX 23:40:49 23:41:19 0:00:30 Pojišťovna České Pojišťovna České spořitelny SPOT Ne 13226065
29.5.2016 RELAX 23:41:19 23:41:39 0:00:20 Bebe Opavia ‐ LU SPOT Ne 13350782
29.5.2016 RELAX 23:41:39 23:41:54 0:00:15 Palladium Palladium Praha SPOT Ne 13518581
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29.5.2016 RELAX 23:41:54 23:42:24 0:00:30 Cif UNILEVER ČR SPOT Ne 13350611
29.5.2016 RELAX 23:42:25 23:42:39 0:00:15 Palladium Palladium Praha SPOT Ne 12690192
29.5.2016 RELAX 23:42:39 23:42:54 0:00:15 Gillette Procter & Gamble Czech RepublicSPOT Ne 13298747
29.5.2016 RELAX 23:42:55 23:43:24 0:00:30 Míša UNILEVER ČR SPOT Ne 13324483
29.5.2016 RELAX 23:43:24 23:43:44 0:00:20 Hyundai Hyundai Motor Czech SPOT Ne 13298565
29.5.2016 RELAX 23:43:45 23:44:14 0:00:30 Imodium Johnson & Johnson SPOT Ne 13350626
29.5.2016 RELAX 23:44:15 23:44:44 0:00:30 Miele MIELE SPOT Ne 13348284
29.5.2016 RELAX 23:44:44 23:45:14 0:00:30 trivago.cz Trivago SPOT Ne 13125832
29.5.2016 RELAX 23:45:14 23:45:44 0:00:30 Bohemia Sekt BOHEMIA SEKT SPOT Ne 13364581
29.5.2016 RELAX 23:45:45 23:45:59 0:00:15 Zaplo.cz Zaplo Finance SPOT Ne 13350807
29.5.2016 RELAX 23:45:59 23:46:29 0:00:30 APEROL REMY COINTREAU CZECH REPUBLSPOT Ne 13301565
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MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Odbor 34 
Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi 
Mgr. Karel Blaha 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: podatelna@mfcr.cz 
 
 

 

 
 V Praze dne 5. 9. 2016 

 
 PID: MFCR6XPBVC 
 Č. j.: MF-28442/2016/34-2 
  
 Počet listů: 3 

 
Věc:  Vyřízení žádosti  RRTV o stanovisko ve věci provozování loterií 
K Vašemu č. j.: RRTV/2338/2016-had 
Zpracovatel: Sladká Žaneta, Mgr. 

 
 
Vážený pane Krejčí, 
 

dne 5. srpna 2016 Ministerstvo financí obdrželo Vaše podání, jehož obsahem je žádost 
o stanovisko ve věci reklamy na webovou adresu CardCasino.cz. Ve svém podání uvádíte, 
že v rámci své dozorové činnosti provedla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání analýzu 
obsahu vysílání, konkrétně pořadu Česká pokerová tour, který byl odvysílaný dne 30. března 
2016. V rámci tohoto pořadu byly opakovaně zaznamenány předěly s logem CardCasino.cz, 
které jsou dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o 
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o regulaci reklamy“), považovány za obchodní 
sdělení. Dále uvádíte, že CardCasino.cz prostřednictvím rozhraní CardCasino Prague nabízí 
účast na sázkových hrách v kasinu, kdy dle Vašich zjištění uvedený subjekt fakticky 
provozuje karetní turnaje a ruletu, ale v uvedeném případě dle Vás není zřejmé, zda tato 
faktická činnost podléhá povinnosti evidence při Ministerstvu financí. 
 
Ministerstvo financí k předmětnému dotazu uvádí následující. 
 
Provozování loterií a jiných podobných her je upraveno zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „loterní zákon“). Loterní zákon 
stanoví nejen podmínky pro provozování loterií a jiných podobných her, kdy dle ustanovení § 1 
odst. 7 může být provozovatelem loterie a jiné podobné hry pouze právnická osoba se sídlem 
na území České republiky, které oprávněný orgán vydal povolení k provozování loterie a jiné 
podobné hry, ale v ustanovení § 1 odst. 9 i zákaz propagace, reklamy a podpory prodeje loterií 
a jiných podobných her nepovolených nebo neoznámených podle loterního zákona. Fyzická osoba 
se dopustí přestupku a právnická osoba, či podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu 
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podle zákona o regulaci reklamy, jestliže zadá, šíří čí zpracuje reklamu, která je zakázána podle § 2 
odst. 1 písm. f) zákona o regulaci reklamy, tedy na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo 
neoznámené podle zvláštního právního předpisu. 
 
Sázkové hry podle § 2 písm. i) loterního zákona (např. ruleta, kostky, karetní hry) lze na základě 
platného povolení provozovat ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech). Na základě platného 
povolení pro výše uvedenou sázkovou hru lze též v kasinech provozovat turnajové nebo hotovostní 
sázkové hry provozované za pomoci karet (např. pokerové turnaje) v souladu s § 2 písm. m) 
loterního zákona. Karetní sázkové hry lze dále provozovat i prostřednictvím veřejné sítě internet. 
Ministerstvo financí vede veřejně přístupný seznam povolených webových adres 
(http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/loterie-a-sazkove-hry/seznam-
provozovatelu/2015/seznam-webovych-adres-legalnich-provozov-22559), na kterých 
provozovatelé loterií a jiných podobných her, kteří jsou držiteli platného povolení vydaného 
Ministerstvem financí, mohou legálně nabízet vybrané loterie a jiné podobné hry v prostředí 
internetu provoz internetových sázkových her povolen. 
 
Na webové adrese CardCasino.cz však dle našich zjištění nedochází přímo k provozování 
sázkových her, a nejedná se proto o provozování sázkových her v prostředí internetu. Na uvedené 
webové stránce je umístěno sdělení o pořádání České pokerové tour  a Card Casinu Praha.  Sdělení 
informující o Card Casinu Praha umožňuje „odskok“ na webovou adresu  
http://web.archive.org/web/20120901053711/http://cardcasinoprague.cz/, na které se, stejně jako 
na webovém rozhraní CardCasino Prague, nacházejí informace o pokerových turnajích 
uskutečňovaných mimo jiné i v rámci České pokerové tour. Zmíněné webové adresy pouze 
informují o pokerových turnajích, pořádaných v licencovaných kasinech.   
 
Card Casino Prague, jako prostor zvlášť určený k provozování pokerových turnajů či jiných 
sázkových her povolovaných podle § 2 písm. i) loterního zákona, Ministerstvo financí neeviduje. 
Card casino Prague tedy není přímo kasinem jako herním prostorem ani provozovatelem kasina. 
Rovněž Ministerstvo financí na uvedených webových stránkách nezjistilo žádné konkrétní údaje, 
které by vedly k závěru, že jsou karetní sázkové hry provozovány na místech, pro která nebyla 
vydána povolení, tedy že by se jednalo o reklamu v rozporu s loterním zákonem nebo zákonem o 
regulaci reklamy. Ministerstvo financí se domnívá, že jak bylo Vámi uvedeno, může být 
faktickým organizátorem některých z inzerovaných pokerových turnajů, které jsou v těchto 
případech pořádané v  kasinech povolených podle § 2 písm. i) a současně mají povolení 
k provozování turnajových nebo hotovostních sázkových her podle § 2 písm. m) loterního 
zákona. Odpovědnost při provozování takových pokerových turnajů, jakož i povinnost 
provozovat pouze na základě povolení, pak nese provozovatel kasina, který však může 
faktický výkon provozní činnosti zajistit prostřednictvím třetí osoby.  
 
Na základě výše uvedených informací se Ministerstvo financí domnívá, že CardCasino Prague 
není provozovatelem sázkových her a loterií, a jeho činnost proto nepodléhá povolení 
udělovanému Ministerstvem financí. 
 
 
 
 

          Mgr. Karel Blaha 
ředitel odboru 

       Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi 
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
Vážený pan 
Ivan Krejčí 
předseda 
Škrétova 44/6 
120 00 Praha 2 
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Legislativní rada vlády 

Čj. 272/16 

              V Praze dne 25. srpna 2016 

              Výtisk č.: 

 

S t a n o v i s k o 

 

Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

___________________________________________________________________ 

 

I. 

K celkovému zaměření návrhu 

Cílem předloženého návrhu zákona je změnit v návaznosti na vývoj 

technologií a požadavky vyplývající z judikatury platnou právní úpravu a současně ji 

zpřesnit, pokud se týká televizních pořadů pro osoby se sluchovým nebo zrakovým 

postižením. Dále mají být nově zavedeny definice politického obchodního sdělení 

a pořadu pro děti, jejichž absence působí problémy, doplněny skutkové podstaty 

některých správních deliktů a zaveden systém jednotného označování televizních 

pořadů z hlediska jejich vhodnosti pro děti a mladistvé a charakteru jejich obsahu. 

Významnou součástí návrhu zákona je posílení transparentnosti vlastnické struktury 

provozovatelů vysílání, kteří jsou právnickými osobami. Návrhem má současně dojít 

k úpravě správních poplatků za úkony v některých řízeních vedených Radou 

pro rozhlasové a televizní vysílání. 

 

II. 

Vztah k právu EU 

Návrh zákona, popř. jeho důvodová zpráva, obsahují výčet předpisů EU, které 

předkladatel měl zohlednit, a to směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU 

ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů 

členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb 

(směrnice o audiovizuálních mediálních službách), v konsolidovaném znění. 
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Návrhu zákona se v širších souvislostech dotýkají i  

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002  

o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických 

komunikací (směrnice o univerzální službě);  

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů; 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 

o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování 

zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany 

spotřebitele). 

Návrh zákona je s právem EU plně slučitelný.  

 

III. 

Způsob projednání návrhu 

  Původní návrh zákona byl projednán v připomínkovém řízení, jehož výsledky 

jsou uvedeny v předkládací zprávě a v části IX. předloženého materiálu. Původní 

návrh zákona i jeho upravené znění jsou podle předkladatele předloženy s rozporem, 

a sice s Ministerstvem vnitra, které považuje za nedostatečné legislativní řešení 

nástrojů, jimiž má Rada pro rozhlasové a televizní vysílání získat údaje o vlastnické 

struktuře a skutečných majitelích provozovatelů vysílání. Je totiž toho názoru, 

že povinnost provozovatelů vysílání poskytnout jednou ročně Radě pro rozhlasové 

a televizní vysílání údaje o svých skutečných majitelích lze snadno obejít, neboť nic 

nebrání tomu, aby provozovatel vysílání pro daný moment přechodně upravil 

vlastnické poměry tak, aby skutečný majitel zůstal v inkriminovanou dobu 

neidentifikovatelný, a požaduje proto v návrhu zákona zakotvit pro žadatele o licenci 

a provozovatele vysílání povinnost mít zaknihované akcie. Předkladatel namítá, 

že provozovatelé vysílání se mohou snažit zákon obcházet a totožnost skutečných 

majitelů skrývat i v případě, kdy by byla zákonem stanovena povinnost mít 

zaknihované akcie a upozorňuje, že provozovatel vysílání má již nyní povinnost 

předem požádat Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o písemný souhlas  

se změnou údajů, které uvedl v žádosti o licenci a týkající se výše základního 

kapitálu, způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladů společníků nebo členů a jejich 
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podílů, společenské nebo zakladatelské smlouvy, stanov a seznamu společníků 

nebo akcionářů. Nově pak má být stanoveno, že dojde-li v důsledku změny 

uskutečněné bez předchozího souhlasu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání  

u některé osoby k nabytí nebo navýšení účasti na provozovateli vysílání tak,  

že dosáhne nebo překročí 10 %, nesmějí být hlasovací práva spojená s takto 

nabytou nebo navýšenou účastí vykonávána do doby udělení následného souhlasu 

Rady. Co se Ministerstvem vnitra navrhovaného řešení týká, jeho limity spatřuje 

předkladatel v tom, že zjišťování výše podílů na hlasovacích právech na základě 

výpisů z centrálního depozitáře cenných papírů nezaručuje nalezení skutečného 

majitele, neboť skutečný majitel nemusí být v centrální evidenci cenných papírů 

vůbec uveden, protože akcionářem není a rozhodující vliv na provozovatele vysílání 

vykonává na základě jiných právních důvodů nebo i na základě důvodů, které nejsou 

právní povahy.  

Na základě doporučení Legislativní rady vlády při projednávání původního 

návrhu zákona byla úprava nástrojů, jejichž prostřednictvím si má Rada pro 

rozhlasové a televizní vysílání opatřovat údaje o skutečných majitelích žadatelů  

o licenci a provozovatelů vysílání, provázána s novelou zákona o veřejných 

rejstřících, obsaženou ve vládním návrhu novely zákona o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V upraveném znění 

návrhu zákona se proto navrhuje zakotvit povinnost Ministerstva spravedlnosti 

umožnit Radě pro rozhlasové a televizní vysílání dálkový přístup do evidence údajů 

o skutečných majitelích právnických osob zapsaných do veřejných rejstříků. 

Nebudou-li v evidenci majitelů údaje o skutečném majiteli žadatele o licenci nebo 

provozovatele vysílání uvedeny, nebo budou vzbuzovat pochybnosti, bude Rada pro 

rozhlasové a televizní vysílání oprávněna vyzvat takového žadatele o licenci nebo 

provozovatele vysílání ke sdělení příslušných údajů. 

Původní návrh zákona byl projednán pracovními komisemi Legislativní rady 

vlády pro správní právo, pro finanční právo a pro hodnocení dopadů regulace. 

Legislativní rada vlády na svém zasedání dne 21. dubna 2016 projednávání 

návrhu zákona přerušila a doporučila předkladateli vypracovat jeho upravené znění,  

do něhož zapracuje připomínky uvedené v návrhu stanoviska Legislativní rady vlády, 

připomínky uvedené ve zpravodajských zprávách a dále zapracuje i připomínky 
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vzešlé z jednání Legislativní rady vlády, a takto upravené znění předloží Legislativní 

radě vlády k opětovnému projednání. Předkladatel v souladu se závěry Legislativní 

rady vlády vložil dne 27. června 2016 upravené znění návrhu zákona do elektronické 

knihovny eKLEP informačního systému ODok Úřadu vlády.  

Legislativní rada vlády projednala toto upravené znění návrhu zákona  

na svém zasedání dne 25. srpna 2016. 

 Toto stanovisko Legislativní rady vlády je vypracováno již k upravenému 

znění návrhu zákona. 

 

IV. 

Návrh změn 

 Legislativní rada vlády doporučuje návrh zákona, kterým se mění zákon 

č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, upravit 

takto: 

 

Sdělení pro vládu 

  Předložený návrh zákona souvisí se současně vládou projednávaným 

návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 

(vládní čj. 1048/16), v jehož části sto šestnácté dochází s účinností od 1. července 

2017 v návaznosti na přijetí zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky  

a řízení o nich, k terminologickým změnám úpravy správního trestání. 

Z předloženého návrhu novely zákona o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání proto byly vypuštěny příslušné body návrhu této novely a zařazeny  

do návrhu výše citovaného tzv. změnového zákona, v němž se komplexně řeší 

problematika správního trestání s účinností ode dne 1. července 2017. Současně 

dochází i k souvisejícímu stanovení předpokládaného termínu nabytí účinnosti tohoto 

návrhu novely dnem 1. srpna 2017.   

 

K části první 

K čl. I 

K úvodní větě 
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 Slova „zákona č. 79/2015 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb.,“ nahradit slovy 

„zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 79/2015 Sb., zákona č. 139/2016 Sb., zákona 

č. 180/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb.,“. 

 

K bodu 12 

  Za slova „§ 5 písm. a) a“ vložit slovo „v“.  

  

K bodu 16 

 Slova „, tečka se nahrazuje středníkem a slovo „Tím“ se nahrazuje slovem 

„tím““ nahradit slovy „a slova „Rady. Tím“ se nahrazují slovy „Rady; tím““. 

 

K bodu 19 

1. V § 5 odst. 2 písm. a) slova „o vlastnické struktuře a“ vypustit a za slova „kteří 

jsou právnickými osobami,“ vložit slova „a o osobách, jejichž podíl na základním 

kapitálu nebo na hlasovacích právech těchto provozovatelů vysílání činí více než 

10 %,“. 

2. V § 5 odst. 2 písm. b) slovo „jiným“ nahradit slovem „zvláštním“. 

 

K bodu 26 

 V § 7 odst. 5 slova „bezprostředně následujícím po dni doručení usnesení 

Poslanecké sněmovny o zvolení do funkce člena Rady zvolenému členu Rady“ 

nahradit slovy „zvolení do funkce člena Rady Poslaneckou sněmovnou“. 

 

  Za bod 28 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění: 

„29. V § 7 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „může navrhnout předsedovi 

vlády odvolání“ nahrazují slovem „odvolá“.“. 

V návaznosti na to následující body návrhu novely přečíslovat. 

 

 K dosavadnímu bodům 36 a 37 

Slova „a § 60“ nahradit slovy „a v § 60“. 

 

K dosavadnímu bodu 39 

 Za slovo „zní“ vložit dvojtečku. 
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Za dosavadní bod 40 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění: 

„X. V § 13 odst. 2 písm. e) a v § 28 odst. 4 písm. b) se slova „jsou jejím statutárním 

orgánem nebo“ zrušují.“. 

V návaznosti na to následující body návrhu novely přečíslovat. 

 

K dosavadnímu bodu 44 

  Na konci textu bodu doplnit slova „a slova „statutárním orgánem nebo“  

se zrušují.“. 

 

  Za dosavadní bod 46 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění: 

„X. V § 14 odst. 1 písm. i) se slovo „finančních“ nahrazuje slovem „peněžních“.“. 

V návaznosti na to následující body návrhu novely přečíslovat. 

 

K dosavadnímu bodu 49 

 Na konci textu bodu doplnit slova „a slova „obchodního rejstříku nebo 

obdobného“ se nahrazují slovem „veřejného““. 

 

Za dosavadní bod 57 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění: 

„X. V § 18 odst. 2 a v § 21 odst. 2 a 4 se slovo „obchodního“ nahrazuje slovem 

„veřejného“.“. 

V návaznosti na to následující body návrhu novely přečíslovat. 

 

K dosavadnímu bodu 62 

 Slova „a poznámky pod čarou č. 9c“ vypustit. 

 

K dosavadnímu bodu 63 

1. V § 20 odst. 2 a 4 slovo „jiného“ nahradit slovem „zvláštního“. 

2. V § 20 odst. 5 slovo „vždy“ vypustit. 

3. V § 20 odst. 7 slovo „písemné“ vypustit. 

 

K dosavadnímu bodu 69 

 Slovo „podle“ nahradit slovy „ve vztahu k osobám uvedeným v“. 
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Za dosavadní bod 69 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění: 

„X. V § 21 odst. 2 a 4 se slova „v obchodním“ nahrazují slovy „ve veřejném“.“. 

V návaznosti na to následující body návrhu novely přečíslovat. 

 

K dosavadnímu bodu 70 

1. V § 21 odst. 3 větu druhou nahradit větou „Účastníkem řízení o udělení souhlasu 

se  změnou údajů podle odstavce 1 písm. e) je pouze žadatel.“. 

2. V § 21 odstavec 4 uvést v tomto znění: 

„(4) Dojde-li u některé osoby k nabytí nebo navýšení účasti na provozovateli 

vysílání s licencí v důsledku změny podle odstavce 1 písm. e), která se 

uskutečnila bez předchozího souhlasu Rady, nesmějí být hlasovací práva 

spojená s takto nabytou nebo navýšenou účastí vykonávána, ledaže Rada 

souhlas k této změně udělí následně; nevykonáváním hlasovacích práv 

nedochází u této osoby ani u jiných osob ke změně podílu na hlasovacích 

právech.“. 

 

K dosavadnímu bodu 71 

 V § 21 odstavec 5 uvést v tomto znění: 

„(5) Rada vydá rozhodnutí o udělení souhlasu se změnou údajů podle 

odstavce 1 do 60 dnů. Rada souhlas se změnou neudělí, shledá-li, že pokud by 

důsledky navrhované změny zohlednila v původním licenčním řízení, neudělila by 

licenci, jíž se změna týká. Základní programovou specifikaci nelze měnit.“. 

 

K dosavadnímu bodu 78 

 Bod uvést v tomto znění: 

„X. V § 25 odst. 1 se věta druhá zrušuje.“. 

 

K dosavadnímu bodu 86 

 Za slovo „a“ vložit slova „ve větě druhé se“ a slova „se nahrazují“ nahradit 

slovem „nahrazují“. 

 

K dosavadnímu bodu 89 

 Bod uvést v tomto znění: 
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„X. V § 29 odstavec 2 zní: 

„(2) Změna může být provedena poté, co Rada změnu písemně 

zaregistrovala. Výjimečně, jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele, může 

Rada změnu údajů podle odstavce 1 písm. a) a b) zaregistrovat rovněž 

následně. Rada změnu nezaregistruje, shledá-li, že pokud by důsledky 

navrhované změny zohlednila v původním řízení o registraci, přihlášku 

k registraci by zamítla.“.“. 

 

Za dosavadní bod 89 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění: 

„X. V § 29 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Dojde-li u některé osoby k nabytí nebo navýšení účasti na provozovateli 

převzatého vysílání v důsledku změny podle odstavce 1 písm. a) nebo b), která 

se uskutečnila bez předchozí registrace Radou, nesmějí být hlasovací práva 

spojená s takto nabytou nebo navýšenou účastí vykonávána, ledaže Rada 

změnu zaregistruje následně; nevykonáváním hlasovacích práv nedochází u této 

osoby ani u jiných osob ke změně podílu na hlasovacích právech.“. 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.“. 

V návaznosti na to následující body návrhu novely přečíslovat. 

 

K dosavadnímu bodu 90 

 Bod vypustit a v návaznosti na to následující body návrhu novely přečíslovat. 

 

K dosavadnímu bodu 91 

 V § 32 odst. 1 písm. g) slovo „písemné“ vypustit. 

 

K dosavadnímu bodu 102 

 Text „a § 45“ nahradit textem „a v § 45“. 

 

K dosavadnímu bodu 103 

1. V § 34a odst. 2 úvodní části ustanovení za slovo „charakteru“ vložit slovo 

„nevhodného“. 

2. V § 34a odstavec 3 uvést v tomto znění: 

„(3) Nelze-li pořad označit podle odstavců 1 a 2, uvede se obrazový symbol, 
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který označuje, že pořad není nevhodný pro žádnou z věkových kategorií 

nezletilých podle odstavce 1.“. 

3. V § 34a odstavec 5 vypustit. V návaznosti na to dosavadní odstavce 6 až 9 

označit jako odstavce 5 až 8. 

4. V § 34a dosavadním odstavci 6 větu druhou vypustit. 

5. V § 34a dosavadním odstavci 9 písmeni a) slova „odstavce 1“ nahradit slovy 

„odstavců 1 a 3“. 

 

K dosavadnímu bodu 105 

 V § 48 odst. 1 písm. e) slovo „jiný“ nahradit slovem „zvláštní“. 

 

K dosavadnímu bodu 114 

 V poznámce pod čarou č. 11a slovo „následující“ nahradit textem „násl.“. 

 

K dosavadnímu bodu 117 

 V § 54b odst. 1 a 2 slovo „zejména“ vypustit. 

 

K dosavadním bodům 119 až 124 

 Body spojit do jednoho bodu návrhu novely a uvést jej v tomto znění: 

„X. § 55 včetně nadpisu zní: 

„§ 55 

Zajištění plurality informací v celoplošném analogovém rozhlasovém vysílání 

(1) Jedna právnická osoba nebo jedna fyzická osoba nesmí být držitelem více 

než jedné licence k celoplošnému analogovému rozhlasovému vysílání. 

(2) Provozovatel celoplošného analogového rozhlasového vysílání se nesmí 

majetkově podílet na podnikání jiného provozovatele celoplošného analogového 

rozhlasového vysílání. 

(3) Provozovatel celoplošného rozhlasového vysílání ze zákona se nesmí 

slučovat s jiným provozovatelem celoplošného analogového rozhlasového vysílání, 

a to tak, že členové jejich statutárních orgánů jsou stejné osoby nebo osoby blízké 

nebo jsou společníky ve stejné obchodní společnosti nebo jsou osobami blízkými. 
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(4) Provozovatel celoplošného analogového rozhlasového vysílání se nesmí 

slučovat s provozovatelem celoplošného analogového rozhlasového vysílání jiným 

způsobem (§ 58). 

(5) Provozovatel celoplošného analogového rozhlasového vysílání se nesmí 

slučovat s jiným provozovatelem celoplošného analogového rozhlasového vysílání 

tak, že jejich skutečným majitelem je stejná osoba. 

(6) Ustanovení odstavců 1, 2, 4 a 5 se nevztahují na rozhlasové vysílání 

šířené prostřednictvím kabelových systémů, družic a zvláštních přenosových 

systémů. 

(7) Ustanovení odstavců 4 a 5 se nevztahují na osoby zabývající se náborem 

a prodejem reklamních služeb, služeb spojených se sponzorstvím 

a teleshoppingem, služeb spojených s výzkumem trhu a služeb spojených 

s nákupem pořadů, vyjma pořadů zpravodajských.“.“. 

 V návaznosti na to následující body návrhu novely přečíslovat. 

 

Za dosavadní bod 124 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění: 

„X. V § 55a odst. 5 a 6 a v § 58 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „jejich statutární 

orgány nebo členové“ nahrazují slovy „členové jejich“.“. 

V návaznosti na to následující body této části návrhu novely přečíslovat. 

 

Za dosavadní bod 126 vložit nové body návrhu novely a uvést je v tomto znění: 

„X. V § 58 odst. 1 písm. b) bodě 1 a v § 58 odst. 2 písm. b) se slova „statutárního 

orgánu nebo jeho člena“ nahrazují slovy „člena statutárního orgánu“. 

X. V § 58 odst. 1 písm. b) bod 2 včetně poznámky pod čarou č. 23 zní: 

„2. se smlouvou zaváží sdružit jako společníci za společným účelem činnosti 

nebo věci tak, že vznikne společnost23), nebo 

_________ 
23) § 2716 a násl. občanského zákoníku.“. 

X. V § 58 odst. 2 písm. b) se slovo „mandátní“ nahrazuje slovem „příkazní“.“. 

V návaznosti na to následující body této části návrhu novely přečíslovat. 
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K dosavadnímu bodu 128 

Bod vypustit a v návaznosti na to následující body návrhu novely přečíslovat. 

 

K dosavadnímu bodu 129 

 Slova „, e) nebo i)“ nahradit slovy „a e)“. 

 

K dosavadním bodům 131 a 132 

Body vypustit a v návaznosti na to následující body návrhu novely přečíslovat. 

 

K dosavadnímu bodu 140 

 Slovo „nebo“ vypustit. 

 

K dosavadnímu bodu 142 

1. V § 60 odst. 2 úvodní části ustanovení slovo „a“ nahradit slovem „nebo“ a slova 

„správního deliktu“ nahradit slovem „přestupku“. 

2. V § 60 odst. 2 písmeno f) vypustit.  V návaznosti na to dosavadní písmena g) 

až j) označit jako písmena f) až i). 

 

K dosavadnímu bodu 143 

 Bod vypustit a v návaznosti na to následující body návrhu novely přečíslovat. 

 

Za dosavadní bod 145 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění: 

„X. V § 60 odst. 3 písm. i) se slovo „nebo“ zrušuje.“. 

V návaznosti na to následující body této části návrhu novely přečíslovat. 

 

Za dosavadní bod 148 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění: 

„X. V § 60 odst. 4 písm. h) se slovo „nebo“ zrušuje.“. 

V návaznosti na to následující body této části návrhu novely přečíslovat. 

 

K dosavadním bodům 150 až 153 

Body vypustit a v návaznosti na to následující body návrhu novely přečíslovat. 
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K dosavadnímu bodu 154 

Slova „§ 60 odst. 7“ nahradit slovy „§ 60 odst. 6“. 

 

K dosavadním bodům 155 a 156 

Body vypustit a v návaznosti na to následující body návrhu novely přečíslovat. 

 

K dosavadnímu bodu 157 

Bod uvést v tomto znění: 

„X. V § 60 odst. 8 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo 2“.“. 

 

Za dosavadní bod 157 vložit nové body návrhu novely a uvést je v tomto znění: 

„X. V § 60 odst. 8 písm. b) se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“. 

 X. V § 60 odst. 8 písm. c) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“. 

 X. V § 60 odst. 8 písm. d) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“. 

 X. V § 60 odst. 8 písm. e) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“. 

 X. V § 60 odst. 8 písm. f) se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“. 

 X. V § 60 odst. 8 písm. g) se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.“. 

V návaznosti na to následující body návrhu novely přečíslovat. 

 

K dosavadním bodům 158 až 162 

 Body vypustit a v návaznosti na to následující body návrhu novely přečíslovat. 

 

K dosavadnímu bodu 164 

 V poznámkách pod čarou č. 16 až 18 slova „ze dne 10. března 2010  

o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících 

poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních 

mediálních službách)“ vypustit. 

 

Za dosavadní bod 167 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění: 

„X. V § 64 odst. 1 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“.“. 

V návaznosti na to následující body této části návrhu novely přečíslovat. 
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Za dosavadní bod 168 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění: 

„X. V § 64 odst. 2 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“.“. 

V návaznosti na to následující body této části návrhu novely přečíslovat. 

 

K dosavadnímu bodu 171 

 Slova „větě druhé se slovo „předpisu9c)“ nahrazuje slovem „předpisu23)“ a ve“ 

vypustit. 

 

K čl. II 

K bodu 3 

 Ve větě poslední za text „§ 14 odst. 1 písm. c) a d)“ vložit slova „zákona  

č. 231/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,“. 

 

K bodu 4 

 Slova „bodů v čl. VII písm. c)“ na obou místech výskytu vypustit. 

 

K části druhé 

K čl. III 

K bodu 2 

 V úvodní části textu bodu půlkulatou závorku za číslem poznámky pod čarou 

vypustit. 

 

K části čtvrté 

K čl. VI 

K bodu 2 

 Za slova „§ 6 odst. 3 a“ vložit slovo „v“. 

 

K bodu 8 

 Slova „a § 8 odst. 4“ nahradit slovy „a v § 8 odst. 4“. 

 

K části páté 

K čl. VII 
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1. V úvodní části ustanovení slova „prvním dnem druhého kalendářního měsíce 

následujícího po dni jeho vyhlášení“ nahradit slovy „dnem 1. srpna 2017“ a za 

slovo „výjimkou“ doplnit slovo „ustanovení“. 

2. V písmenu a) slova „97, 117, 142, pokud jde o § 60 odst. 2 písm. g) až j), 163 

a 168“ nahradit slovy „102, 122, 143, pokud jde o § 60 odst. 2 písm. g) až i), 160 

a 166“ a slova „prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni 

jeho vyhlášení“ nahradit slovy „dnem 1. ledna 2018“.  

3. V písmenu b) slova „91, 103 a 149“ nahradit slovy „96, 108 a 151“ a slova 

„prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho 

vyhlášení“ nahradit slovy „dnem 1. dubna 2018“. 

4. V písmenu c) slova „122, 125, 127, 129, 146, pokud jde o § 60 odst. 3 písm. k) 

a l), a 167“ nahradit slovy „124, pokud jde o § 55 odst. 5, 126, 131, 132, 147, 

pokud jde o § 60 odst. 3 písm. k) a l), a 164“. 

 

K důvodové zprávě 

1. Důvodovou zprávu upravit tak, aby odpovídala vládou schválenému návrhu 

zákona. 

2. V důvodové zprávě k § 18 odst. 3 zákona o provozování rozhlasového 

a televizního vysílání specifikovat, co se rozumí odůvodněnými případy pro 

neudělení licence. 

3. V důvodové zprávě k § 20 zákona o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání uvést, co je to „vyzářený výkon“ a v čem spočívá. 

4. V důvodové zprávě k § 29 odst. 2 zákona o provozování rozhlasového 

a televizního vysílání uvést příklady důvodů hodných zvláštního zřetele. 

 

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

1. Zpřesnit dokumentaci týkající se vlastnických vztahů vysílajících operátorů. 

2. Doplnit případná korupční rizika v hodnocení regulace politického obchodního 

sdělení.  

3. Upřesnit dopady regulace obsahu vysílání na dětské diváky po dvacáté hodině. 
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K platnému znění navrženými novelami dotčených částí zákonů s vyznačením 

navrhovaných změn 

Do tohoto platného znění promítnout změny předloženého návrhu zákona 

schválené vládou. 

 

K rozdílové tabulce 

 Rozdílovou tabulku upravit tak, aby odpovídala vládou schválenému návrhu 

zákona. 

 

 

V. 

Závěr 

 

 Legislativní rada vlády doporučuje vládě   s ch v á l i t   návrh zákona, kterým 

se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 

a přijmout k němu usnesení vlády a v něm stanovit: 

 

 „V l á d a  

  

 I. s ch v a l u j e   návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, s úpravami podle 

připomínek obsažených ve stanovisku Legislativní rady vlády a podle závěrů vlády; 

 

 II. u k l á d á  ministru kultury vypracovat konečné znění vládního návrhu 

zákona podle bodu I tohoto usnesení; 

 

 III. p o v ě ř u j e   

1. předsedu vlády, aby předložil vládní návrh zákona podle bodu I a II 

tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

k dalšímu projednání s upozorněním, že tento vládní návrh zákona se týká členství 

České republiky v Evropské unii, 
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2. ministra kultury, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parlamentu 

České republiky;    

 

 IV. z m o c ň u j e  předsedu vlády, aby na základě odůvodněné žádosti 

ministra kultury pověřil plněním úkolu podle bodu III/2 tohoto usnesení jiného člena 

vlády.“. 

 

 

 

 

 

                      Mgr. Jiří  D i e n s t b i e r  v. r.   

   ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu  

         a předseda Legislativní rady vlády 

 

3114-52



ÚŘAD SADY 2 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Jednoznačný Identifikátor !ěÍ:,..,£?l&$-Ž£-. 
D O S L ; : ; . : : 2 6 -09- 2016 

'\cmm> ?°r?/So/6£ 
ročeí iiíiú: /} Počet příloh: , 

j Počet listů příloh: / 

\ tyĚÍĚĚk JČL -
Vážený pane předsedo, 

obracím se na Vás, jakožto nadřízený správní orgán, s podnětem k provedení opatření proti  
nečinnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, podle §80 odst. 2 správního řádu. 

Nejsem spokojena se způsobem, jakým Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyřídila 
mou připomínku k reklamě kojeneckého mléka Hipp (číslo jednací RRTV2582/2016-had). 

Přes všechna má upozornění, i stanovisko Ministerstva zdravotnictví, které má jako jediné 
rozhodovací pravomoc ve věci posouzení správnosti zdravotního tvrzení jako takového, 
Rada nezahájila se zadavatelem reklamy správní řízení a neuložilo mu pokutu, ačkoli 
předmětná reklama obsahuje nepovolené zdravotní tvrzení. 

Domnívám se, že Rada opakovaně přehlíží skutečnost, že nařízení č. 1924/2006 rozlišuje 
mezi výživovým tvrzením a zdravotním tvrzením. Legislativu jsem konzultovala s právníkem 
- odborníkem na zdravotní a výživová tvrzení a domníváme se, že: 

Skutečností je, že výživové tvrzení je dle čl. 2 odst. 4 nařízení mj. takové tvrzení, které uvádí, 
naznačuje, nebo ze kterého vyplývá, že potravina má určité prospěšné výživové vlastnosti 
v důsledku b) živin či jiných látek, které obsahuje. 

Zdravotním tvrzením dle čl. 2 odst. 5 nařízení je třeba rozumět takové tvrzení, které uvádí, 
naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že existuje souvislost mezi kategorií potravin, potravinou 
nebo některou z jejích složek a zdravím. 

Přičemž uvedená reklama uvádí následující tvrzení "Unikátní kombinace probiotik a prebiotik  
pro zdravy vývoj dítěte". 

Je pravdou, že slovní spojení „obsahuje probiotika a prebiotika" je dle Ministerstva 
zdravotnictví povolené výživové tvrzení, ale dle mého názoru nemůže RRTV 
z nepovoleného zdravotního tvrzení „obsahuje unikátně kombinaci probiotik a prebiotik pro  
zdravý vývoj dítěte" udělat povolené výživové tvrzení „obsahuje probiotika a prebiotika" tím, 
že odignoruje druhou část věty (obsahuje probiotika a prebiotika pro zdravý vývoj dítěte) a 
na základě tohoto nelegitimního oddělení schválit reklamu jakžto v souladu se zákonem. 

Z výše uvedeného bezpochyby vyplývá, že věta: Unikátní kombinace probiotik a prebiotik  
pro zdravý vývoj dítěte je zdravotním tvrzením, a to dle ustanovení čl. 10 odst. 3 Nařízení 
1924/2006, které jasně říká: odkaz na obecné, nespecifické příznivé účinky živiny nebo 
potraviny na celkové dobré zdraví, na duševní a tělesnou pohodu, je přípustný pouze tehdy 
pokud je doplněn zvláštním zdravotním tvrzením, které je uvedeno v seznamech podle čl. 
13 nebo 14- i.e. schváleným zdravotním tvrzením. 

Ivan Krejčí 
Předseda Rady pro Rozhlasové 
a televizní vysílání 
Skřetova 44/6, 

120 00 Praha 2 

V Praze, dne 21.9. 2016 
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V reklamě od společnosti HIPP není žádné schválené specifické zdravotní tvrzení, které by 
bylo v souladu s Nařízením 1924/2006 a tudíž obecné tvrzení o příznivém vlivu probiotik a 
prebiotik na zdravý vývoj dítěte je použito v rozporu s nařízením a tudíž zároveň dochází 
k porušení zákona o regulaci reklamy. 

Nelze zpochybnit skutečnost, že věta unikátní probiotika a prebiotika pro zdravý vývoj 
dítěte mluví o nespecifických příznivých účincích na dobré zdraví (jak uvedeno vč l . 10 
Nařízení) - jelikož neurčuje, co se specificky zdravě vyvíjí - svaly, střeva nebo imunitní 
systém nebo co?. 

Domnívám se, že postup Rady tak není správný a Rada by měla zahájit správní řízení, 
v rámci kterého řádně posoudí uvedené neschválené zdravotní tvrzení v reklamě společnosti 
Hipp. 

Jelikož Rada nezahájila ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděla o skutečnostech 
odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední, řízení, požaduji provedení některého 
z opatření uvedených v §80 odst. 4 správního řádu a o mé informování do 30ti dnů. 

S pozdravem 

/ 

l u c i a Hanušova 
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VI. 
 

Platné znění zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, 
 s vyznačením navrhovaných změn 

 
 
 
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:  
 

§ 1  
 
 (1) Zřizuje se Česká televize se sídlem v Praze.  
  
 (2) Česká televize je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem, jehož 
základem je majetek převedený z Československé televize.1) Česká televize vlastními úkony 
nabývá práv a zavazuje se.  
  
 (3) Stát neodpovídá za závazky České televize a Česká televize neodpovídá za 
závazky státu.  
  

§ 2  
 
 (1) Česká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, 
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 (dále jen "veřejná služba v oblasti televizního vysílání").  
  
 (2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména  
  
a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací 
pro svobodné vytváření názorů,  
  
b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,  
  
c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny 
obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo 
národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto 
programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a 
uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat 
soudržnost pluralitní společnosti,  
  
d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních nebo 
etnických menšin,  
  
e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, 
dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež.  
  

§ 3  
 
 (1) Česká televize naplňuje veřejnou službu v oblasti televizního vysílání zejména tím, 
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že  
  
a) provozuje analogové televizní vysílání dvou televizních programů prostřednictvím 
zemských vysílacích rádiových zařízení, popřípadě jiných technických prostředků tak, aby v 
součtu území pokrytého signálem zemského analogového nebo zemského digitálního 
televizního vysílání a území pokrytého signály souběžného zemského analogového a 
zemského digitálního televizního vysílání byla pro obyvatele České republiky zajištěna 
možnost příjmu těchto televizních programů v rozsahu podle odstavce 3, a to za podmínek 
stanovených zvláštním právním předpisem1a),  
  
a) provozuje zemské celoplošné digitální vysílání televizních programů, multimediálního 
obsahu a doplňkových služeb prostřednictvím sítě zemských vysílacích rádiových 
zařízení s využitím rádiových kmitočtů vyhrazených pro Českou televizi podle odstavce 
2 (dále jen „multiplex veřejné služby“), 
 
b) provozuje zemské digitální televizní vysílání televizních programů uvedených v písmenu a) 
a dalších alespoň dvou televizních programů zahrnutých v souhrnném datovém toku složeném 
z dílčích datových toků náležejících televizním a rozhlasovým programům, multimediálnímu 
obsahu a doplňkovým službám veřejné služby v oblasti televizního a rozhlasového vysílání, 
upravených pro společné šíření prostřednictvím zemské sítě vysílacích rádiových zařízení s 
plánovaným pokrytím alespoň 95 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů 
vyplývajících z posledního sčítání lidu1a) (dále jen "multiplex veřejné služby"),  
 
c) b) jako provozovatel multiplexu veřejné služby sestavuje společně s Českým rozhlasem 
souhrnný datový tok a odpovídá za jeho správu a jeho předání k šíření zemskou sítí vysílacích 
rádiových zařízení,  
  
d) c) zřizuje síť vlastních zpravodajů,  
  
e) d) v oblasti zpravodajských a publicistických pořadů zajišťuje regionální vysílání 
prostřednictvím televizních studií České televize (dále jen "televizní studia") pro území jejich 
působnosti. Regionální vysílání každého televizního studia musí vyváženě obsahovat 
příspěvky z celého území jeho působnosti,  
  
f) e) vytváří archivní fondy, udržuje je a podílí se na jejich využívání jako součásti národního 
kulturního bohatství,  
  
g) f) podporuje českou filmovou tvorbu a kulturní projekty,  
  
h) g) vysílá díla domácí a zahraniční tvorby,  
  
i) h) poskytuje alespoň na jednom vysílaném programu 24hodinovou programovou službu, 
včetně aktuálního zpravodajství,  
  
j) i) poskytuje teletextové služby,  
  
k) j) opatřuje alespoň 70 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky a alespoň 2 
% vysílaných pořadů vyrábí v českém znakovém jazyce nebo opatřuje simultánním 
tlumočením do českého znakového jazyka pro osoby se sluchovým postižením a dále alespoň 
10 % vysílaných pořadů zpřístupňuje pro osoby se zrakovým postižením,  
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l) vyvíjí činnost v oblastech nových vysílacích technologií a služeb, 
 
k) využívá nových dostupných technologií při výrobě a šíření programů a nových 
audiovizuálních a informačních služeb,  
 
m) l) poskytuje audiovizuální mediální služby na vyžádání,  
  
n) m) poskytuje veřejnosti informace a obsah podle § 2 odst. 1 prostřednictvím internetových 
stránek a aplikací České televize.  
  
 (2) Státní orgán, který vykonává správu kmitočtového spektra podle zvláštního 
právního předpisu,1c) vyhradí v součinnosti s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání pro 
Českou televizi rádiové kmitočty umožňující provozování vysílání v rozsahu stanoveném v 
odstavci 1 písm. a) a b). Pro účely multiplexu veřejné služby se práva k vyhrazeným 
rádiovým kmitočtům udělují na žádost České televizi přídělem bez předchozího výběrového 
řízení podle zákona o elektronických komunikacích. Pokud Česká televize do 90 dnů ode dne, 
kdy byly rádiové kmitočty vyhrazeny podle věty první, o příděl nepožádá, státní orgán, který 
vykonává správu kmitočtového spektra podle zvláštního právního předpisu, postupuje při 
udělování práv k vyhrazeným rádiovým kmitočtům podle zákona o elektronických 
komunikacích.  
  
 (3) Celoplošným televizním vysíláním se pro účely tohoto zákona rozumí vysílání, v 
jehož rámci může určitý televizní program a s tímto programem související povinné 
doplňkové služby přijímat alespoň 95 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů 
vyplývajících z posledního sčítání lidu.1b)  
  

§ 3a  
 
 (1) V multiplexu veřejné služby musí být alespoň 80 % souhrnného datového toku 
vyhrazeno šíření televizních a rozhlasových programů. Zbývající část souhrnného datového 
toku multiplexu veřejné služby lze využít k šíření doplňkových služeb.  
  
 (2) Česká televize je povinna umístit v multiplexu veřejné služby vysílání programů 
Českého rozhlasu v rozsahu, jímž Český rozhlas naplňuje veřejnou službu v oblasti zemského 
digitálního rozhlasového vysílání podle zvláštního právního předpisu.1d) Náklady spojené s 
provozováním multiplexu veřejné služby Česká televize účtuje Českému rozhlasu, popřípadě 
poskytovatelům doplňkových služeb, podle výše jejich podílu na souhrnném datovém toku 
multiplexu veřejné služby.  
  
 (3) Televizní programy, pořady a jejich části šířené prostřednictvím multiplexu veřejné 
služby může Česká televize digitálně šířit rovněž prostřednictvím družic a jiných sítí 
elektronických komunikací.  
  
 (4) Česká televize nesmí umísťovat obchodní sdělení na své internetové stránky, 
pokud nejsou součástí audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. 
 
 (4) Česká televize nesmí na své internetové stránky umísťovat obchodní sdělení 
s výjimkou reklamy zaměřené výhradně na propagaci vlastního vysílání nebo výrobků, 
služeb a činností souvisejících s provozováním vlastního vysílání, a dále s výjimkou 
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obchodních sdělení, která jsou součástí poskytovaných audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání. 

 
Rada České televize  

 
§ 4  

 
 (1) Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize je 
Rada České televize (dále jen "Rada"). Rada má 15 členů. Členy Rady volí a odvolává 
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen "Poslanecká sněmovna") tak, aby 
v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.  
  
 (2) Návrhy kandidátů na členy Rady předkládají Poslanecké sněmovně organizace a 
sdružení spolky představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, 
náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Návrhy lze předložit ve 
lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výzvy předsedy Poslanecké sněmovny k předložení návrhů 
způsobem stanoveným usnesením Poslanecké sněmovny.  
  
 (3) Členem Rady může být zvolen občan České republiky, který  
  
a) je způsobilý k právním úkonům plně svéprávný,  
  
b) má trvalý pobyt na území České republiky, a  
  
c) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro 
trestný čin spáchaný úmyslně, pokud jeho odsouzení pro tento trestný čin nebylo zahlazeno 
nebo se na něho z jiného důvodu nehledí jako by nebyl odsouzen, a ten, kdo nesplňuje 
požadavky podle zvláštního zákona.1e)  
  
 (4) Členové Rady jsou voleni z kandidátů navržených podle odstavce 2, a to na 
funkční období 6 let, přičemž každé 2 roky je volena jedna třetina členů; mohou být zvoleni 
opětovně. Osoba, která vykonávala funkci člena Rady po 2 bezprostředně po sobě 
následující funkční období nebo jejich části, nemůže být za člena Rady opětovně zvolena 
dříve, než ode dne, kdy její poslední členství v Radě zaniklo, uplyne doba alespoň 6 let. 
Na místa uprázdněná z jiného důvodu než pro uplynutí funkčního období jsou voleni noví 
členové na dobu zbývající do konce funkčního období toho člena, jehož místo se uprázdnilo; 
je-li tato doba kratší než 1 rok, omezení možnosti opětovného zvolení neplatí. V případě 
odvolání Rady podle § 6 odst. 3 a následném zvolení všech členů Rady odvolání všech členů 
Rady z funkce podle § 6 odst. 3 a následném zvolení všech jejích nových členů, Rada na 
své první schůzi losem určí 5 členů Rady s funkčním obdobím 2 roky, 5 členů Rady s 
funkčním obdobím 4 roky a 5 členů Rady s funkčním obdobím 6 let.  
 
 (5) Rada je ze své činnosti odpovědna Poslanecké sněmovně.  
  
 (6) Členství v Radě je veřejnou funkcí.2) se považuje za výkon veřejné funkce2). V 
souvislosti s jejím výkonem přísluší členům Rady odměna, jejíž výši určí svým usnesením 
Poslanecká sněmovna.  
  
 (7) Rada volí ze svého středu předsedu a odvolává ho a místopředsedy a odvolává je.  
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§ 5  

 
 (1) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance nebo 
senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena 
bankovní rady České národní banky, Veřejného ochránce práv nebo jeho zástupce, 
poslance Evropského parlamentu, s jakoukoli funkcí ve veřejné správě včetně funkce 
člena orgánu územní samosprávy, s funkcí člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 
člena Rady Českého rozhlasu, člena Rady České tiskové kanceláře, s funkcí generálního 
ředitele Českého rozhlasu a s funkcí člena dozorčí komise České televize nebo člena dozorčí 
komise Českého rozhlasu.  
 
 (2) Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických 
hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v Radě jejich jménem 
vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů; dále 
se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani nesmí 
zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by 
mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování v Radě. Člen Rady 
nesmí v České televizi zastávat jinou funkci nebo vykonávat výdělečnou činnost, ani nesmí 
mít od České televize jiné příjmy, než peněžitá plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem 
funkce podle tohoto zákona nebo příjmy z užití předmětů ochrany podle autorského zákona.2a)  
  
 (3) Předpoklady pro výkon funkce člen Rady nesplňuje, je-li osobou blízkou3) osobě, 
která v České televizi zastává placenou funkci nebo vykonává výdělečnou činnost, popřípadě 
má od České televize jiné příjmy, než příjmy z užití předmětů ochrany podle autorského 
zákona, anebo která se podílí na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků nebo 
zastupuje obchodní zájmy, které by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost 
rozhodování člena Rady v Radě.  
  

(2) Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, v politických 
hnutích nebo spolcích, ani nesmí jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich 
prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů při výkonu své funkce v Radě; 
dále se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani 
nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce 
nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost rozhodování Rady. Člen 
Rady nesmí v České televizi zastávat jinou funkci nebo vykonávat výdělečnou činnost, 
ani nesmí mít od České televize jiné příjmy, než peněžitá plnění poskytovaná 
v souvislosti s výkonem funkce podle tohoto zákona nebo příjmy z užití předmětů 
ochrany podle autorského zákona.  

 
(3) Předpoklady pro výkon funkce člen Rady nesplňuje, je-li osobou blízkou3) 

osobě, která v České televizi zastává placenou funkci nebo vykonává výdělečnou činnost, 
popřípadě má od České televize jiné příjmy, než příjmy z užití předmětů ochrany podle 
autorského zákona, anebo která se podílí na podnikání v oblasti hromadných 
sdělovacích prostředků nebo zastupuje obchodní zájmy, které by mohly ohrozit důvěru 
v nezávislost nebo nestrannost rozhodování Rady. 

 
(4) Člen Rady nebo osoby jemu blízké3) nesmějí být v pracovněprávním nebo 

jiném obdobném vztahu k České televizi, a to i 2 roky po ukončení členství v Radě. 
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§ 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,  
  
b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemného vzdání se funkce člena 
Rady předsedovi Poslanecké sněmovny, popřípadě pozdějším dnem uvedeným 
v písemném vzdání se funkce,  
  
c) dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy bylo členu Rady doručeno usnesení 
Poslanecké sněmovny o jeho odvolání z funkce podle odstavce 2 nebo 3, popřípadě 
pozdějším dnem uvedeným v usnesení Poslanecké sněmovny o odvolání člena Rady 
z funkce podle odstavce 2 nebo 3,  
  
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla omezena svéprávnost člena 
Rady, 
 
e) dnem, kdy člen Rady pozbyl trvalý pobyt na území České republiky, 
 
f) dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl člen Rady odsouzen pro úmyslně 
spáchaný trestný čin, 
 
e) úmrtím.  
 
g) dnem, který je v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení člena Rady za 
nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, 
 
h) dnem, který je v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení člena Rady za mrtvého 
určen jako den, který se pokládá za den jeho smrti,  
 
i) 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.  
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(3) Poslanecká sněmovna může Radu odvolat z funkce odvolat všechny členy Rady, 

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. Počínaje dnem následujícím po dni přijetí usnesení 
Poslanecké sněmovny podle věty první, nepřijímá Rada, jejíž všichni členové byli 
odvoláni z funkce, rozhodnutí ve věcech podle § 8 odst. 1. 
 
 (4) Usnesení Poslanecké sněmovny o odvolání člena Rady z funkce podle odstavce 
2 nebo 3 obsahuje odůvodnění. 
 
 (5) Osoba, které funkce člena Rady zanikla podle odstavce 1 písm. e), je povinna 
předsedovi Rady neprodleně písemně oznámit a doložit den zániku svého členství 
v Radě. Osoba, která soudu podala návrh na prohlášení člena Rady za nezvěstného nebo 
za mrtvého, je povinna předsedovi Rady doložit den zániku funkce člena Rady 
prohlášeného za nezvěstného nebo za mrtvého neprodleně po obdržení rozhodnutí, 
kterým soud jejímu návrhu vyhověl. Předseda Rady o takovém oznámení neprodleně 
písemně vyrozumí předsedu Poslanecké sněmovny. 
 
 (6) Pokud se osoba, které funkce člena Rady zanikla podle odstavce 1 písm. g) 
nebo h) navrátí, nebo se zjistí, že žije, její členství v Radě se neobnovuje. 
 

§ 7  
 
 (1) Činnost Rady se řídí jednacím řádem, který Rada přijme do třiceti dnů od ode dne 
konání své první schůze.  
  
 (2) Rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých 
členů, je-li přítomen předseda Rady nebo některý z místopředsedů Rady. Rozhodnutí Rada 
přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, s výjimkou rozhodnutí podle § 8 odst. 
1 písm. b), e), f), g), j), k) a l), která přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů, a 
rozhodnutí o jmenování nebo o odvolání generálního ředitele České televize (dále jen 
"generální ředitel"), k němuž je zapotřebí alespoň 10 hlasů členů Rady.  
  
 (3) Jednání Rady je veřejné. Veřejnost může být na základě usnesení Rady z celého 
jednání nebo z jeho části vyloučena, jsou-li projednávány skutečnosti chráněné podle 
zvláštních právních předpisů.3a) Osobu, která narušuje veřejné jednání, může předsedající 
napomenout a za opakované narušování veřejného jednání vykázat z jednacích prostor.  
  
 (4) Z jednání Rady pořizuje předsedající zápis. Zápis z jednání Rady, schválené 
dokumenty podle § 8, popřípadě usnesení Rady o vyloučení veřejnosti z jejího jednání musí 
být nejpozději do 3 dnů ode dne jednání Rady uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, s výjimkou těch částí uvedených písemností, které obsahují skutečnosti chráněné 
podle zvláštních právních předpisů.  
  

§ 8  
 
 (1) Do působnosti Rady náleží:  
  
a) jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele televizních studií; 
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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) 
 
d) sledovat naplňování požadavků vyplývajících z práva Evropské unie pro použití 
pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání6) a dále naplňování požadavků na 
transparentnost finančních vztahů v České televizi podle § 11a, 
 
e) schvalovat na návrh generálního ředitele Statut České televize,  
  
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,  
 
g) udílet generálnímu řediteli předchozí souhlas k návrhu na právní jednání podle § 9 
odst. 8 a k návrhu na zřízení nebo zrušení televizního studia podle § 9 odst. 9, 
 
h) rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele,  
  
i) dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 a 3) (§ 2, 3, 3a a 
11b) 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),  
 
k) volit a odvolávat členy dozorčí komise (§ 8a), schvalovat její kontrolní řád a stanovit 
výši odměn jejích členů, 
 
l) určovat mzdu generálního ředitele.,  
 
m) schvalovat návrh na zařazení nové významné služby do vysílání (§ 11b odst. 5). 
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 (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 Výroční zprávu o činnosti a 
hospodaření České televize do 31. srpna bezprostředně následujícího kalendářního 
roku. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České televize musí kromě obecných 
náležitostí obsahovat informace o 

 
a) financování hlavních činností, jimiž Česká televize naplňuje veřejnou službu 

v oblasti televizního vysílání podle tohoto zákona, včetně odůvodněného stanoviska 
Rady, zda finanční prostředky byly vynaloženy účelně a v souladu s posláním České 
televize,  

b) naplňování požadavků vyplývajících z práva Evropské unie pro použití pravidel 
státní podpory na veřejnoprávní vysílání6) a dále o naplňování požadavků na 
transparentnost finančních vztahů podle § 11a, a to včetně stanovisek Rady 
hodnotících naplňování uvedených požadavků. 

 
 (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. Odměny členů Rady a členů dozorčí komise jsou splatné v pravidelných 
termínech výplaty mezd zaměstnanců 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) vyplývajícími z práva Evropské 
unie pro použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání6). 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. Členství v 
dozorčí komisi se považuje za výkon veřejné funkce.2) 
  
 (3) Členové dozorčí komise jsou voleni na funkční období 4 let, a to i opětovně, ne 
však na více než  4  po sobě jdoucí 2 bezprostředně po sobě následující 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.  
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 (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 druhého měsíce po skončení čtvrtletí. Jako podklad pro 
Výroční 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.  
  

(10) Členové Rady se mohou jednání dozorčí komise zúčastnit; v takovém 
případě se na ně povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví, 
vztahuje ve stejném rozsahu jako na členy dozorčí komise. 

 
§ 8b  

 
Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady a s výkonem funkce 

člena dozorčí komise  
 
 (1) Členu Rady náleží měsíční odměna ve výši, která je od 1. ledna do 31. prosince 
příslušného kalendářního roku určena jako součin průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců 
České televize dosažené za předcházející kalendářní rok (dále jen "průměrná měsíční mzda") 
a koeficientu stanoveného v závislosti na odpovědnosti a náročnosti vykonávané funkce člena 
Rady (dále jen "koeficient odměn"). Odměna se zaokrouhluje na 100 Kč nahoru.  
  
 (2) Výši průměrné měsíční mzdy zveřejňuje Česká televize vždy do 31. ledna 
příslušného kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
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 (3) Koeficient odměn podle odstavce 1 se stanoví  
  
a) členu Rady ve výši 0,80,  
  
b) místopředsedovi Rady ve výši 1,03,  
  
c) předsedovi Rady ve výši 1,27.  
  
 (4) Výši odměn členů dozorčí komise stanoví Rada.  
  
 (5) Členu Rady a členu dozorčí komise přísluší od České televize náhrada cestovních 
výdajů souvisejících s výkonem funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům podle 
zvláštního právního předpisu.8) Cesta z místa pobytu na jednání Rady, jednání Rady a cesta z 
jednání Rady do místa pobytu se pro účely poskytování cestovních náhrad považují za 
pracovní cestu.  
  
 (6) Výkon funkce člena Rady a výkon funkce člena dozorčí komise je překážkou v 
práci z důvodu obecného zájmu podle zvláštního právního předpisu.9) Zaměstnavatel poskytne 
členu Rady a členu dozorčí komise pracovní volno bez náhrady mzdy.  
  
 (7) Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady a s výkonem 
funkce člena dozorčí komise poskytuje členům Rady a členům dozorčí komise Česká televize. 
Odměny a další náležitosti podle věty první jsou splatné ve dni pravidelného termínu výplaty 
mzdy zaměstnanců České televize. 
 

§ 9 
 

Generální ředitel  
 
 (1) Statutárním orgánem České televize je generální ředitel. V době nepřítomnosti 
zastupuje generálního ředitele jím pověřený zástupce.  
  
 (2) Ze své činnosti je generální ředitel odpovědný Radě a má právo se zúčastňovat 
jejích jednání.  
  
 (3) Na generálního ředitele se vztahují ustanovení zákoníku práce, nestanoví-li tento 
zákon jinak.  
  
 (4) Generálního ředitele jmenuje Rada z kandidátů splňujících předpoklady podle § 4 
odst. 3 na základě výsledků výběrového řízení na funkční období 6 let.  
  
 (5) Pro výkon funkce generálního ředitele platí předpoklady stanovené v § 5 odst. 1 a 
2 obdobně.  
  
 (6) Výkon funkce generálního ředitele zaniká  
  
a) uplynutím funkčního období,  
  
b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného písemného vzdání se 
funkce generálního ředitele Radě, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v písemném 
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vzdání se funkce, 
  
c) dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy bylo generálnímu řediteli doručeno 
rozhodnutí Rady o odvolání z funkce, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v rozhodnutí 
Rady o odvolání generálního ředitele z funkce, 
  
d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl generální ředitel zbaven způsobilosti k 
právním úkonům, nebo jímž byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena,  
 
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla omezena svéprávnost 
generálního ředitele, 
 
e) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl generální ředitel odsouzen pro trestný čin 
spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s provozováním televizního 
vysílání poskytováním audiovizuálních mediálních služeb a informačních služeb,  
  
f) smrtí.  
 
f) úmrtím nebo prohlášením generálního ředitele za nezvěstného nebo za mrtvého.  
 
 (7) Rada může odvolat generálního ředitele z funkce,  
  
a) neplní-li Česká televize úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání podle tohoto 
zákona (§ 2 a 3) nebo povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů10) jiných 
právních předpisů10) nebo nenaplňuje-li svými programy zásady Kodexu České televize, 
jestliže byl generální ředitel na tuto skutečnost Radou v době posledních 12 měsíců písemně 
upozorněn,  
  
b) poruší-li generální ředitel své povinnosti stanovené zákonem nebo Statutem České televize, 
jestliže byl generální ředitel na porušení svých povinností Radou v době posledních 12 měsíců 
písemně upozorněn,  
  
c) přestane-li generální ředitel splňovat předpoklady pro výkon funkce (§ 5 odst. 1 a 2), nebo  
  
d) nevykonává-li generální ředitel po dobu 6 měsíců svou funkci.  
  
 (8) K uzavření smlouvy o pronájmu nemovitostí nebo jejich částí v majetku České 
televize na dobu delší než 3 měsíce nebo smlouvy o převodu, popřípadě zatížení nemovitostí 
nebo jejich částí v majetku České televize potřebuje generální ředitel předchozí souhlas Rady, 
jinak je právní úkon neplatný.  
  

(8) K právnímu jednání, kterým se nemovitá věc v majetku České televize 
převádí nebo se k ní zřizuje nebo převádí věcné právo, popřípadě se takové právo mění 
nebo ruší, musí být generálnímu řediteli udělen předchozí písemný souhlas Rady, jinak 
je právní jednání neplatné; totéž platí pro právní jednání, kterým se nemovitá věc 
v majetku České televize pronajímá na dobu delší než 3 měsíce. 
 
 (9) Televizní studia, s výjimkou Televizního studia Brno a Televizního studia Ostrava, 
může generální ředitel zřizovat a zrušovat s předchozím souhlasem Rady.  
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 (10) Generální ředitel jmenuje a odvolává ředitele televizních studií. V případech 
stanovených Statutem České televize generální ředitel jmenuje a odvolává vedoucí 
zaměstnance České televize po projednání s Radou.  
 
 (11) Ředitelé televizních studií a osoby uvedené v odstavci 10 musí splňovat 
předpoklady podle § 4 odst. 3 písm. c) a § 5 odst. 1 a 2.  
  
 (12) Zanikne-li výkon funkce generálního ředitele podle odstavce 6, do doby 
jmenování nového generálního ředitele řídí Českou televizi vedoucí zaměstnanec určený 
Statutem České televize (dále jen "zástupce generálního ředitele"). Nového generálního 
ředitele je Rada povinna jmenovat nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se uvolní funkce 
generálního ředitele.  
  
 (13) Na zástupce generálního ředitele se v době do jmenování nového generálního 
ředitele vztahují obdobně odstavce 1 až 11.  
  

§ 10  
 

Financování České televize  
 
 Finančními zdroji České televize jsou zejména:  
  
a) televizní poplatky vybírané podle zvláštního právního předpisu,3d)  
  
b) příjem z vlastní podnikatelské činnosti.  
  

§ 11  
 
 (1) Česká televize je oprávněna vykonávat za podmínek stanovených právními 
předpisy podnikatelskou činnost, která souvisí s předmětem její činnosti a která nesmí ohrozit 
její úkoly (§ 2 a 3) poskytování veřejné služby podle § 2, § 3 odst. 1 a § 3a.  
  
 (2) Finanční zdroje používá Česká televize k plnění svých úkolů stanovených 
zákonem; finanční zdroje podle § 10 písm. a) lze použít pouze k plnění úkolů podle § 2, 3 a 3a 
tohoto nebo jiného zákona10). Finanční zdroje podle § 10 písm. a) (dále jen „náhrada za 
veřejnou službu“) nesmí být použity ke křížovému financování podnikatelské činnosti. 
  

(3) Náhrada za veřejnou službu je určena k poskytování veřejné služby podle § 2, 
§ 3 odst. 1 a § 3a pouze v účetním období, na které byla vybrána.  
 

(4) Část náhrady na veřejnou službu, která nebyla použita v účetním období, na 
které byla vybrána, může Česká televize použít pouze jako  
a) 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 (dále jen „rezerva na veřejnou službu“), a 

b) rezervu výjimečně vytvářenou za účelem úhrady předem vymezených a řádně 
odůvodněných jednorázových mimořádných výdajů, které jsou pro poskytování 
veřejné služby nezbytné, ve výši přesahující 10 % ročních výdajů určených 
v rozpočtu na poskytování veřejné služby (dále jen „mimořádná rezerva“).  
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(5) Část náhrady na veřejnou službu použitá jako rezerva na veřejnou službu 
musí být zahrnuta v účetní závěrce za následující účetní období. Část náhrady za 
veřejnou službu použitá jako mimořádná rezerva musí být zahrnuta v účetních 
závěrkách za účetní období připadající na časové období předem stanovené v závislosti 
na účelu mimořádné rezervy. 
 

(6) Pravidla pro používání finančních zdrojů při poskytování veřejné služby 
podle § 2, § 3 odst. 1 a § 3a v rozsahu a způsobem, který naplňuje požadavky vyplývající 
z práva Evropské unie pro použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání6) 
stanoví Česká televize vnitřním předpisem. Návrh a každou změnu těchto pravidel 
Česká televize projedná s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže11) a jeho stanovisko 
zohlední. 

 
 (3) (7) Česká televize čtvrtletně převádí výnos z reklam vysílaných na programu ČT 2 
Státnímu fondu kultury České republiky, a to vždy nejpozději do konce následujícího 
kalendářního čtvrtletí za předchozí kalendářní čtvrtletí. Z výnosu z reklam vysílaných na 
tomto programu si Česká televize odečte prokázané účelně vynaložené náklady spojené s 
výběrem a se správou výnosu z reklam vysílaných na něm. Výnos z reklam vysílaných na 
programu ČT 4 použije Česká televize na výrobu a vysílání pořadů se sportovní tematikou.  

  
§ 11a  

 
Oddělené účtování 

  
 (1) Česká televize vede účetnictví podle zvláštního právního předpisu.4)  
  
 (2) Česká televize je povinna organizačně oddělit činnosti spočívající v poskytování 
veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 a 3) (§ 2, § 3 a § 3a) od podnikatelských 
činností (§ 11 odst. 1). Za každou z těchto činností je Česká televize povinna účtovat tak, aby 
účetnictví umožňovalo rozlišení nákladů a výnosů souvisejících s poskytováním veřejné 
služby v oblasti televizního vysílání a nákladů a výnosů souvisejících s podnikatelskými 
činnostmi. Metody rozlišování nákladů a výnosů a jejich přiřazování k činnostem podle § 2 a 
3 nebo podle § 11 odst. 1 stanoví Česká televize vnitřním předpisem (dále jen "Účetní 
standardy České televize"), který musí naplňovat požadavky práva Evropských společenství.6) 
v souladu s požadavky jiného právního předpisu12). 
  
 (3) Česká televize je povinna uchovávat údaje o naplňování povinnosti podle odstavce 
2 po dobu stanovenou právem Evropských společenství6) jiným právním předpisem12) a na 
výzvu tyto údaje předávat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,11) a to spolu s Účetními 
standardy České televize a dalšími podklady nezbytnými k posouzení naplňování povinnosti 
podle odstavce 2.  

 
§ 11b 

 
(1) Při naplňování úkolů podle § 2 odst. 2, § 3 odst. 1 a § 3a využívá Česká 

televize nové technologie k inovaci svých činností a diverzifikaci distribučních platforem 
a nabídky služeb poskytovaných veřejnosti, včetně zavádění nových významných služeb 
nebo významných změn stávajících služeb (dále jen „nová významná služba“). 

 
(2) Novou významnou službu může Česká televize zařadit do vysílání, pokud 
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a) tato služba naplňuje předpoklady, které pro zařazení nové významné služby do 
veřejnoprávního vysílání vyplývají z práva Evropské unie13) podle 

1. odůvodněných závěrů předběžného hodnocení projektu nové významné 
služby založeného na otevřené veřejné konzultaci, zveřejněných včetně 
vypořádání stanovisek zúčastněných subjektů na internetových stránkách 
České televize (dále jen „závěry předběžného hodnocení“), a 

2. stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a 
b) zařazení nové významné služby do vysílání schválí Rada.  

 
(3) Otevřenou veřejnou konzultaci k projektu nové významné služby vyhlašuje 

Česká televize na svých internetových stránkách a vyhlášení oznamuje ve svém vysílání 
v rámci zpravodajských pořadů. Lhůta, ve které mohou být České televizi sdělována 
stanoviska, nesmí být kratší než 60 dnů.   
 

(4) K žádosti o stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přikládá 
Česká televize kromě projektu nové významné služby rovněž závěry předběžného 
hodnocení. 
 

(5) Návrh na zařazení nové významné služby do vysílání Radě ke schválení 
předkládá a jeho projednání se zúčastní generální ředitel. K návrhu musí být přiloženy 
závěry předběžného hodnocení a stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  

 
(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 nebrání vyzkoušení nové významné služby 

v podobě pilotního projektu ve vysílání s omezenou sledovaností za účelem získání 
informací o její proveditelnosti a přidané hodnotě. 

 
(7) Znaky odlišující novou významnou službu od ostatních služeb, náležitosti 

projektu nové významné služby, náležitosti vyhlášení otevřené veřejné konzultace, 
pravidla postupu a kritéria předběžného hodnocení a pravidla zveřejňování závěrů 
předběžného hodnocení stanoví Česká televize vnitřním předpisem v souladu 
s požadavky vyplývajícími z práva Evropské unie13). 

 
§ 12  

 
Televizní studia  

 
 (1) Součástí České televize jsou Televizní studio Brno, Televizní studio Ostrava a 
televizní studia zřízená na základě § 9 odst. 9.  
  
 (2) Ředitel televizního studia je oprávněn činit jménem České televize právní úkony 
týkající se televizního studia, s výjimkou uzavírání smluv o převodu, popřípadě o zatížení 
nemovitostí nebo jejich částí v majetku České televize. Ředitel televizního studia může 
jménem České televize činit právní jednání ve věcech týkajících se televizního studia 
s výjimkou jednání, kterým se nemovitá věc v majetku České televize převádí nebo se 
k ní zřizuje věcné právo, popřípadě se takové právo mění nebo ruší. Ředitel televizního 
studia je za činnost televizního studia odpovědný generálnímu řediteli.  
  
 (3) Televizní studia mají v rámci své činnosti oprávnění obdobná podle § 3 odst. 1 s 
výjimkou písmen a) a g). Časový rozsah regionálního vysílání zpravodajských a 
publicistických pořadů podle § 3 odst. 1 písm. c) písm. d) činí u Televizního studia Brno a 
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Televizního studia Ostrava alespoň 25 minut denně; u televizních studií zřizovaných 
generálním ředitelem podle § 9 odst. 9 může být doba takového vysílání kratší.  
  
 (4) Podíl vysílání televizních studií na celostátních vysílacích okruzích musí činit 
minimálně 20 % celkového vysílacího času České televize v měsíčním úhrnu.  
  

§ 13  
 
 Česká televize může využívat svoji technickou a výrobní základnu pouze v souladu s 
tímto zákonem (§ 2 a 3).  
  

Ustanovení společná a závěrečná  
 

§ 14  
 
 (1) Česká národní rada zvolí do jednoho měsíce ode dne účinnosti tohoto zákona 
Radu. Rada jmenuje do jednoho měsíce ode dne svého zvolení ředitele.  
  
 (2) Do doby jmenování ředitele řídí Českou televizi prozatímní ředitel, kterého volí 
Česká národní rada. Prozatímnímu řediteli nepříslušejí oprávnění podle § 8 odst. 1 tohoto 
zákona.  
  

§ 15  
 
 Tento zákon nabývá účinnosti, s výjimkou § 11 odst. 2, dnem 1. ledna 1992. 
Ustanovení § 11 odst. 2 tohoto zákona nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.  
 

Burešová v.r.  
Pithart v.r.  
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Poznámky pod čarou: 
  
1) § 4 zákona č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a 
Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků.  
  
1a) Čl. VIII zákona č. 153/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a 
některé další zákony.  
  
1b) § 12 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.  
  
1c) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích).  
  
1d) § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.  
  
1e) Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních 
orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve 
znění pozdějších předpisů.  
  
2) § 124 odst. 1 zákoníku práce. 
2) § 201 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 
2a) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon).  
  
3) § 116 občanského zákoníku.  
3) § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
3a) Například § 17 až 20 obchodního zákoníku, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb.  
  
3b) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  
  
3c) Například zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb.  
  
3d) Zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění zákona č. 135/1997 Sb.  
  
4) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  
  
5) Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
5) Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
5a) Čl. II body 1 a 2 zákona č. 302/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony.  
  
6) Směrnice Komise 80/723/EHS ze dne 25. června 1980 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy 
a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků, ve znění směrnice Komise 
93/84/EHS a směrnice Komise 2000/52/ES.  
6) Sdělení Komise o použití pravidel státní podpory ve veřejnoprávním vysílání (2009/C 257/01). 
 
8) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.  
8) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
  
9) § 124 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 74/1994 Sb. 
9) § 200 a následující zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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10) Například zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů.  
10) Například zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, 
ve znění pozdějších předpisů, § 16 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 30 zákona č. 
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
11) § 2 písm. c) zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

 
12) Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné 
podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve 
znění zákona č. 281/2009 Sb. 
 
13) Body 80 až 91 Sdělení Komise o použití pravidel státní podpory ve veřejnoprávním vysílání (2009/C 
257/01). 
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Platné znění zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, 
s vyznačením navrhovaných změn  

 
 
 Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:  
 

§ 1  
 
 (1) Zřizuje se Český rozhlas se sídlem v Praze.  
  
 (2) Český rozhlas je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem, jehož 
základem je majetek převedený z Československého rozhlasu.1) Český rozhlas vlastními 
úkony nabývá práv a zavazuje se.  
  
 (3) Stát neodpovídá za závazky Českého rozhlasu a Český rozhlas neodpovídá za 
závazky státu.  
  

§ 2  
 
 (1) Český rozhlas poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením rozhlasových 
programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území 
České republiky a do zahraničí za účelem naplňování demokratických, sociálních a 
kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat mediální pluralitu (dále jen "veřejná 
služba v oblasti rozhlasového vysílání").  
  
 (2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejména  
  
a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací 
pro svobodné vytváření názorů,  
  
b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,  
  
c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny 
obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo 
národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto 
programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a 
uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat 
soudržnost pluralitní společnosti,  
  
d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních nebo 
etnických menšin,  
  
e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, 
dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež.  
  

§ 3  
 
 (1) Český rozhlas naplňuje veřejnou službu v oblasti rozhlasového vysílání zejména 
tím, že  
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a) provozuje analogové rozhlasové vysílání s využitím části kmitočtového spektra umožňující 
pokrytí území České republiky třemi celoplošnými rozhlasovými programy v pásmu velmi 
krátkých vln a rozhlasovými programy regionálních studií vysílanými v pásmu velmi 
krátkých vln, a to prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení, popřípadě 
prostřednictvím jiných technických prostředků; Český rozhlas může vysílat i v pásmu 
dlouhých a středních vln,  
  
b) provozuje vysílání rozhlasového programu zaměřeného výlučně na zpravodajství, 
publicistiku a vzdělávací pořady prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení s 
využitím části kmitočtového spektra v pásmu velmi krátkých vln v rozsahu, který umožňují 
vhodné rádiové kmitočty získané optimalizací vlastní vysílací sítě za podmínky, že nedojde ke 
snížení rozsahu pokrytí České republiky stanoveného tímto zákonem, a rádiové kmitočty nově 
vyhledané Českým rozhlasem na jeho náklady, nejvýše však v rozsahu regionálního 
rozhlasového vysílání4); tento program může Český rozhlas šířit rovněž prostřednictvím 
zemských vysílacích rádiových zařízení s využitím části kmitočtového spektra v pásmu 
středních vln a prostřednictvím jiných sítí elektronických komunikací v rozsahu celoplošného 
rozhlasového vysílání stanoveného tímto zákonem,  
  
c) provozuje zemské digitální rozhlasové vysílání šířením 3 celoplošných rozhlasových 
programů, uvedených v písmenu a), prostřednictvím multiplexu veřejné služby;1a) kromě 
těchto rozhlasových programů má Český rozhlas právo šířit prostřednictvím multiplexu 
veřejné služby další rozhlasové programy, další multimediální obsah a doplňkové služby; 
rozhlasové programy, další multimediální obsah a doplňkové služby šířené prostřednictvím 
multiplexu veřejné služby může Český rozhlas digitálně šířit rovněž prostřednictvím jiných 
sítí elektronických komunikací,  
  
d) provozuje zemské digitální vysílání tak, aby zajistil naplňování úkolů veřejné služby v 
oblasti rozhlasového vysílání, které odpovídá stavu rozvoje vysílacích technologií a služeb. 
Využívá přitom zejména části kmitočtového spektra umožňující pokrytí území České 
republiky rozhlasovými programy a dalším obsahem v pásmu vyhrazeném podle národní 
kmitočtové tabulky pro zemské digitální rozhlasové vysílání, a to zejména ve III. televizním 
pásmu,  
  
e) zřizuje síť vlastních zpravodajů,  
  
f) vytváří archivní fondy, udržuje je a podílí se na jejich využívání jako součásti národního 
kulturního bohatství, 
 
g) vysílá díla domácí a zahraniční tvorby a podporuje kulturní projekty,  
  
h) poskytuje alespoň na jednom vysílaném programu 24hodinovou programovou službu, 
včetně aktuálního zpravodajství,  
  
i) vyvíjí činnost v oblastech nových vysílacích technologií a služeb., 
 
j) poskytuje veřejnosti informace a obsah podle § 2 odst. 1 na svých internetových 
stránkách a prostřednictvím aplikací Českého rozhlasu. 
 
 (2) Český rozhlas provozuje rozhlasové vysílání do zahraničí na jednom rozhlasovém 
programu v pásmu krátkých vln prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení, 
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popřípadě prostřednictvím jiných technických prostředků. Vysílání do zahraničí musí 
splňovat podmínky § 2 odst. 2 písm. a) a c) a přispívat k propagaci dobrého jména České 
republiky.  
  
 (3) Státní orgán, který vykonává správu kmitočtového spektra podle zvláštního 
právního předpisu,1b) vyhradí po předchozím souhlasu Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání pro Český rozhlas kmitočty umožňující provozování analogového rozhlasového 
vysílání v rozsahu stanoveném v odstavci 1 písm. a) a v odstavci 2. Kmitočty v rozsahu a za 
podmínek stanovených v odstavci 1 písm. b) nebo v pásmu dlouhých a středních vln vyhradí 
jen tehdy, pokud o to Český rozhlas požádá.  
  
 (4) Celoplošným rozhlasovým programem se pro účely tohoto zákona rozumí 
rozhlasový program, jehož vysílání může přijímat alespoň 95 % obyvatel České republiky 
počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu.1c)  
 
 (5) Rozhlasové pořady, programy a jejich části šířené prostřednictvím zemských 
vysílacích rádiových zařízení může Český rozhlas šířit rovněž prostřednictvím jiných sítí 
elektronických komunikací. 
 
 (6) Český rozhlas nesmí na své internetové stránky umísťovat obchodní sdělení 
s výjimkou reklamy zaměřené výhradně na propagaci vlastního vysílání nebo výrobků, 
služeb a činností souvisejících s provozováním vlastního vysílání.  

 
 

Rada Českého rozhlasu  
 

§ 4  
 
 (1) Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu 
je Rada Českého rozhlasu (dále jen "Rada"). Rada má devět členů. Členy Rady volí a 
odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen "Poslanecká 
sněmovna") tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní 
názorové proudy.  
  
 (2) Návrhy kandidátů na členy Rady předkládají Poslanecké sněmovně organizace a 
sdružení spolky představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, 
náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Návrhy lze předložit ve 
lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výzvy předsedy Poslanecké sněmovny k předložení návrhů 
způsobem stanoveným usnesením Poslanecké sněmovny.  
  
 (3) Členem Rady může být zvolen občan České republiky, který  
  
a) je způsobilý k právním úkonům plně svéprávný,  
 
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 
předpoklady podle zvláštního zákona.1d)  
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 (4) Členové Rady jsou voleni z kandidátů navržených podle odstavce 2, a to na 
funkční období 6 let, přičemž každé 2 roky je volena jedna třetina členů; mohou být zvoleni 
opětovně, ne však více než na dvě funkční období jdoucí po sobě. Osoba, která vykonávala 
funkci člena Rady po 2 bezprostředně po sobě následující funkční období nebo jejich 
části, nemůže být za člena Rady opětovně zvolena dříve, než ode dne, kdy její poslední 
členství v Radě zaniklo, uplyne doba alespoň 6 let. Na místa uprázdněná z jiného důvodu 
než pro uplynutí funkčního období jsou voleni noví členové na dobu zbývající do konce 
funkčního období toho člena, jehož místo se uprázdnilo; je-li tato doba kratší než 1 rok, 
omezení možnosti opětovného zvolení neplatí. V případě odvolání Rady podle § 6 odst. 3 a 
následném zvolení všech členů Rady odvolání všech členů Rady z funkce podle § 6 odst. 3 
a následném zvolení všech jejích nových členů Rada na své první schůzi losem určí 3 členy 
Rady s funkčním obdobím 2 roky, 3 členy s funkčním obdobím 4 roky a 3 členy s funkčním 
obdobím 6 let.  
 
 (5) Rada je ze své činnosti odpovědna Poslanecké sněmovně.  
  
 (6) Členství v Radě je veřejnou funkcí2) se považuje za výkon veřejné funkce2). V 
souvislosti s jejím výkonem přísluší členům Rady přiměřená odměna, jejíž výši určí svým 
usnesením Poslanecká sněmovna.  
 
 (7) Rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedy a odvolává je.  

 
§ 5  

 
 (1) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance nebo 
senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena 
bankovní rady České národní banky, Veřejného ochránce práv nebo jeho zástupce, poslance 
Evropského parlamentu, s jakoukoli funkcí ve veřejné správě včetně funkce člena orgánu 
územní samosprávy, s funkcí člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, člena Rady 
České televize, člena Rady České tiskové kanceláře, s funkcí generálního ředitele České 
televize a s funkcí člena dozorčí komise České televize nebo člena dozorčí komise Českého 
rozhlasu.  
  
 (2) Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo, v politických 
hnutích, společenských organizacích a sdruženích, občanských iniciativách a podobně, ani 
nesmí jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných 
skupinových zájmů při výkonu své funkce v Radě; dále nesmí být členem společností, které 
působí v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani zastupovat obchodní zájmy, které by 
mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho 
nestrannost a objektivitu rozhodování. S výjimkou peněžitých plnění poskytovaných v 
souvislosti s výkonem funkce podle tohoto zákona nesmí mít člen Rady ani osoba jemu 
blízká3) žádný majetkový prospěch z provozování rozhlasového vysílání.  
  

 (2) Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, v politických 
hnutích nebo spolcích, ani nesmí jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich 
prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů při výkonu své funkce v Radě; 
dále se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani 
nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce 
nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost rozhodování Rady. Člen 
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Rady nesmí v Českém rozhlasu zastávat jinou funkci nebo vykonávat výdělečnou 
činnost, ani nesmí mít od Českého rozhlasu jiné příjmy, než peněžitá plnění poskytovaná 
v souvislosti s výkonem funkce podle tohoto zákona nebo příjmy z užití předmětů 
ochrany podle autorského zákona.  

 
(3) Předpoklady pro výkon funkce člen Rady nesplňuje, je-li osobou blízkou3) 

osobě, která v Českém rozhlasu zastává placenou funkci nebo vykonává výdělečnou 
činnost, popřípadě má od Českého rozhlasu jiné příjmy, než příjmy z užití předmětů 
ochrany podle autorského zákona, anebo která se podílí na podnikání v oblasti 
hromadných sdělovacích prostředků nebo zastupuje obchodní zájmy, které by mohly 
ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost rozhodování Rady. 

 
(3) (4) Člen Rady nebo osoby jemu blízké3) nesmějí být v pracovněprávním nebo 

jiném obdobném vztahu k Českému rozhlasu, a to i dva roky po ukončení členství v Radě. 
 

 
§ 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,  
 
b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemného vzdání se funkce člena 
Rady předsedovi Poslanecké sněmovny, popřípadě pozdějším dnem uvedeným 
v písemném vzdání se funkce,  
  
c) dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy bylo členu Rady doručeno usnesení 
Poslanecké sněmovny o jeho odvolání z funkce podle odstavce 2 nebo 3, popřípadě 
pozdějším dnem uvedeným v usnesení Poslanecké sněmovny o odvolání člena Rady 
z funkce podle odstavce 2 nebo 3,  
  
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla omezena svéprávnost člena 
Rady, 
 
e) dnem, kdy člen Rady pozbyl trvalý pobyt na území České republiky, 
 
f) dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl člen Rady odsouzen pro úmyslně 
spáchaný trestný čin, 
 
e) úmrtím.  
 
g) dnem, který je v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení člena Rady za 
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nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, 
 
h) dnem, který je v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení člena Rady za mrtvého 
určen jako den, který se pokládá za den jeho smrti,  
 
i) 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.  
c) nezúčastňuje-li se po dobu více než 3 měsíců schůzí Rady.  
  

(3) Poslanecká sněmovna může Radu odvolat z funkce odvolat všechny členy Rady, 
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. Počínaje dnem následujícím po dni 
přijetí usnesení Poslanecké sněmovny podle věty první, nepřijímá Rada, jejíž všichni 
členové byli odvoláni z funkce, rozhodnutí ve věcech podle § 8 odst. 1. 
 
 (4) Usnesení Poslanecké sněmovny o odvolání člena Rady z funkce podle odstavce 
2 nebo 3 obsahuje odůvodnění. 
 
 (5) Osoba, které funkce člena Rady zanikla podle odstavce 1 písm. e), je povinna 
předsedovi Rady neprodleně písemně oznámit a doložit den zániku svého členství 
v Radě. Osoba, která soudu podala návrh na prohlášení člena Rady za nezvěstného nebo 
za mrtvého, je povinna předsedovi Rady doložit den zániku funkce člena Rady 
prohlášeného za nezvěstného nebo za mrtvého neprodleně po obdržení rozhodnutí, 
kterým soud jejímu návrhu vyhověl. Předseda Rady o takovém oznámení neprodleně 
písemně vyrozumí předsedu Poslanecké sněmovny. 
 
 (6) Pokud se osoba, které funkce člena Rady zanikla podle odstavce 1 písm. g) 
nebo h) navrátí, nebo se zjistí, že žije, její členství v Radě se neobnovuje. 
 

§ 7  
 
 (1) Činnost Rady se řídí jednacím řádem, který Rada přijme do třiceti dnů od začátku 
funkčního období ode dne konání své první schůze.  
  
 (2) Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů, s 
výjimkou rozhodnutí o jmenování a odvolání generálního ředitele Českého rozhlasu (dále jen 
"generální ředitel"), k němuž je zapotřebí alespoň 6 hlasů členů Rady.  
 

(2) Rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých 
členů, je-li přítomen předseda Rady nebo některý z místopředsedů Rady. Rozhodnutí 
Rada přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, s výjimkou rozhodnutí 
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podle § 8 odst. 1 písm. b), c), d), e), h), i) a j), která přijímá nadpoloviční většinou hlasů 
všech svých členů, a rozhodnutí o jmenování a odvolání generálního ředitele, k němuž je 
zapotřebí alespoň 6 hlasů členů Rady. 
 
 (3) Jednání Rady je veřejné. Veřejnost může být na základě usnesení Rady z celého 
jednání nebo z jeho části vyloučena, jsou-li projednávány skutečnosti chráněné podle 
zvláštních právních předpisů.3a) Osobu, která narušuje veřejné jednání, může předsedající 
napomenout a za opakované narušování veřejného jednání vykázat z jednacích prostor.  
  
 (4) Z jednání Rady pořizuje předsedající zápis, jehož součástí nejsou skutečnosti 
chráněné podle zvláštních právních předpisů. Zápis z jednání Rady, schválené dokumenty 
podle § 8, popřípadě usnesení Rady o vyloučení veřejnosti z jejího jednání musí být 
nejpozději do 3 dnů ode dne jednání Rady uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový 
přístup s výjimkou těch částí, které obsahují skutečnosti chráněné podle jiných právních 
předpisů.  
  
 

§ 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 rozhlas a kontrolovat plnění rozpočtu 
Českého rozhlasu,  

 
b) schvalovat rozpočet Českého rozhlasu, přehled pohledávek a závazků a účetní 
závěrku Českého rozhlasu podle jiného právního předpisu5) ověřenou auditorem podle 
jiného právního předpisu6); do doby schválení rozpočtu hospodaří Český rozhlas podle 
svého dlouhodobého plánu ekonomického rozvoje, 
 
c) kontrolovat účelné a hospodárné využívání finančních zdrojů a majetku Českého 
rozhlasu podle schváleného rozpočtu a na zjištěné nedostatky písemně upozorňovat 
generálního ředitele, 
 
d) sledovat naplňování požadavků vyplývajících z práva Evropské unie pro použití 
pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání7) a dále naplňování požadavků na 
transparentnost finančních vztahů v Českém rozhlasu podle § 11a,  
  
c) e) schvalovat na návrh generálního ředitele Statut Českého rozhlasu,  
  
d) f) 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 zákona3b),  
 
e) schvalovat návrhy generálního ředitele na zřizování nebo zrušení rozhlasových studií (§ 9 
odst. 8) a návrhy podle § 9 odst. 7,  
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g) udílet generálnímu řediteli předchozí souhlas k návrhu na právní jednání podle § 9 
odst. 8 a k návrhu na zřízení nebo zrušení rozhlasového studia podle § 9 odst. 9, 
 
f) h) rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele,  
  
g) i) 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 
stanoviska a doporučení týkající se programové nabídky,  
  
h) j) schvalovat dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje,  
  
i) zřizovat dozorčí komisi (§ 8a) a stanovit výši odměn členů dozorčí komise (§ 8a odst. 7),  
  
k) volit a odvolávat členy dozorčí komise (§ 8a), schvalovat její kontrolní řád a stanovit 
výši odměn jejích členů, 
 
j) l) určovat mzdu generálního ředitele., 
 
m) schvalovat návrh na zařazení nové významné služby do vysílání (§ 11b odst. 5). 

 (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 Výroční zprávu o činnosti a 
hospodaření Českého rozhlasu do 31. srpna bezprostředně následujícího kalendářního 
roku. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu musí kromě obecných 
náležitostí obsahovat informace o 

 
a) financování hlavních činností, jimiž Český rozhlas naplňuje veřejnou službu 

v oblasti rozhlasového vysílání podle tohoto zákona, včetně odůvodněného 
stanoviska Rady, zda finanční prostředky byly vynaloženy účelně a v souladu 
s posláním Českého rozhlasu,  

b) naplňování požadavků vyplývajících z práva Evropské unie pro použití pravidel 
státní podpory na veřejnoprávní vysílání7) a dále o naplňování požadavků na 
transparentnost finančních vztahů podle § 11a, a to včetně stanovisek Rady 
hodnotících naplňování uvedených požadavků. 

  
(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"). Odměny členů Rady a členů dozorčí komise jsou 
splatné v pravidelných termínech výplaty mezd zaměstnanců Českého rozhlasu. 
 
 (4) Rada ani její členové nesmějí přímo zasahovat do tvorby výroby a vysílání 
rozhlasových pořadů.  
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§ 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 finanční zdroje a majetek Českého rozhlasu účelně 
a hospodárně využívány podle schváleného rozpočtu Českého rozhlasu v souladu 
s právními předpisy a s požadavky vyplývajícími z práva Evropské unie. 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. Členství v 
dozorčí komisi je veřejnou funkcí 2). Členství v dozorčí komisi se považuje za výkon 
veřejné funkce2).  
 
 (3) Členové dozorčí komise jsou voleni na funkční období 2 let 4 let, a to i opětovně, 
ne však na více než 2 po sobě jdoucí bezprostředně po sobě následující 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 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) Výši odměn členů dozorčí komise stanoví Rada.  
 
 (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.  
 
  (7) Členové dozorčí komise mohou s vědomím generálního ředitele nahlížet do 
všech účetních záznamů8) 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 dozorčí komise kopie 
vyžádaných písemností, účetních dokladů nebo účetních záznamů Českého rozhlasu, 
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jakož i požadované informace. Podmínky a způsob provádění kontrol stanoví kontrolní 
řád dozorčí komise. 
 
 (9) (8) O skutečnostech zjištěných při výkonu kontroly funkce jsou členové dozorčí 
komise povinni zachovávat mlčenlivost, pokud nebyli této povinnosti zproštěni předsedou 
Rady. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce v dozorčí komisi.  
 
 (10) (9) 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 činnosti a hospodaření Českého rozhlasu je dozorčí komise povinna 
předat Radě svůj rozbor hospodaření Českého rozhlasu vždy do 30. června bezprostředně 
následujícího kalendářního roku.  
  

(10) Členové Rady se mohou jednání dozorčí komise zúčastnit; v takovém 
případě se na ně povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví, 
vztahuje ve stejném rozsahu jako na členy dozorčí komise. 
 

§ 8b  
 

Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady a s výkonem funkce 
člena dozorčí komise  

 
 (1) Členu Rady náleží měsíční odměna ve výši, která je od 1. ledna do 31. prosince 
příslušného kalendářního roku určena jako součin průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců 
Českého rozhlasu dosažené za předcházející kalendářní rok (dále jen „průměrná měsíční 
mzda“) a koeficientu stanoveného v závislosti na odpovědnosti a náročnosti vykonávané 
funkce člena Rady (dále jen „koeficient odměn“). Odměna se zaokrouhluje na 100 Kč nahoru.  
  
 (2) Výši průměrné měsíční mzdy zveřejňuje Český rozhlas vždy do 31. ledna 
příslušného kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
  
 (3) Koeficient odměn podle odstavce 1 se stanoví  
  
a) členu Rady ve výši 0,80,  
b) místopředsedovi Rady ve výši 1,03,  
c) předsedovi Rady ve výši 1,27.  
  
 (4) Výši odměn členů dozorčí komise stanoví Rada.  
  
 (5) Členu Rady a členu dozorčí komise přísluší od Českého rozhlasu náhrada 
cestovních výdajů souvisejících s výkonem funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům 
podle zvláštního právního předpisu3b). 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.  
  
 (6) Výkon funkce člena Rady a výkon funkce člena dozorčí komise je jiným úkonem v 
obecném zájmu podle zvláštního právního předpisu3b překážkou v práci z důvodu obecného 
zájmu podle jiného právního předpisu.9) Zaměstnavatel poskytne členu Rady a členu 
dozorčí komise pracovní volno bez náhrady mzdy.  
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 (7) Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady a s výkonem 
funkce člena dozorčí komise poskytuje členům Rady a členům dozorčí komise Český rozhlas. 
Odměny a další náležitosti podle věty první jsou splatné ve dni pravidelného termínu výplaty 
mzdy zaměstnanců Českého rozhlasu.  

 
§ 9  

 
Generální ředitel  

 
 (1) Statutárním orgánem Českého rozhlasu je generální ředitel. V době nepřítomnosti 
zastupuje generálního ředitele jím pověřený zástupce.  
  
 (2) Ze své činnosti je generální ředitel odpovědný Radě a má právo se zúčastňovat 
jejích jednání.  
  
 (3) Na generálního ředitele se vztahují ustanovení zákoníku práce, nestanoví-li tento 
zákon jinak.  
  
 (4) Generálního ředitele jmenuje Rada z kandidátů splňujících předpoklady podle § 4 
odst. 3 na základě výsledků výběrového řízení na funkční období 6 let.  
  
 (5) Funkce generálního ředitele je neslučitelná s členstvím v Radě; pro její výkon platí 
předpoklady stanovené v § 5 obdobně.  
 

(6) Generální ředitel může být z funkce Radou odvolán, zejména neplní-li Český 
rozhlas opakovaně úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání podle tohoto zákona 
(§ 2 a 3) nebo povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů3c) nebo nenaplňuje-li 
svými programy zásady Kodexu Českého rozhlasu. Rada odvolá generálního ředitele z 
funkce, jestliže generální ředitel poruší své povinnosti stanovené zákonem nebo Statutem 
Českého rozhlasu anebo přestane-li splňovat předpoklady pro výkon funkce stanovené tímto 
zákonem. 
 

(5) Pro výkon funkce generálního ředitele platí předpoklady stanovené v § 5 odst. 
1 a 2 obdobně. 
  

(6) Výkon funkce generálního ředitele zaniká 
 
a) uplynutím funkčního období, 
 
b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemného vzdání se funkce 
generálního ředitele Radě, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v písemném vzdání se 
funkce, 
 
c) dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy bylo generálnímu řediteli doručeno 
rozhodnutí Rady o odvolání z funkce, popřípadě pozdějším dnem uvedeným 
v rozhodnutí Rady o odvolání generálního ředitele z funkce, 
 
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla omezena svéprávnost 
generálního ředitele, 
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e) dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl generální ředitel odsouzen pro trestný 
čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s provozováním 
vysílání, 
 
f) úmrtím nebo prohlášením generálního ředitele za nezvěstného nebo za mrtvého. 
 

(7) Rada může odvolat generálního ředitele z funkce, 
 
a) neplní-li Český rozhlas úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání podle 
tohoto zákona nebo povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů10), nebo 
nenaplňuje-li svými programy zásady Kodexu Českého rozhlasu, jestliže byl generální 
ředitel na tuto skutečnost Radou v době posledních 12 měsíců písemně upozorněn, 
 
b) poruší-li generální ředitel své povinnosti stanovené zákonem nebo Statutem Českého 
rozhlasu, jestliže byl generální ředitel na porušení svých povinností Radou v době 
posledních 12 měsíců písemně upozorněn, 
 
c) přestane-li generální ředitel splňovat předpoklady pro výkon funkce (§ 5 odst. 1 a 2), 
nebo 
 
d) nevykonává-li generální ředitel po dobu 6 měsíců svou funkci. 
  
 (7) K pronájmu nemovitostí na dobu delší než 3 měsíce nebo ke zcizení, popřípadě 
zatížení nemovitostí nebo jejich částí potřebuje generální ředitel předchozí souhlas Rady, 
jinak je právní úkon neplatný.  

 
(8) K právnímu jednání, kterým se nemovitá věc v majetku Českého rozhlasu 

převádí nebo se k ní zřizuje nebo převádí věcné právo, popřípadě se takové právo mění 
nebo ruší, musí být generálnímu řediteli udělen předchozí písemný souhlas Rady, jinak 
je právní jednání neplatné; totéž platí pro právní jednání, kterým se nemovitá věc 
v majetku Českého rozhlasu pronajímá na dobu delší než 3 měsíce. 
  
 (8) (9) Generální ředitel s předchozím souhlasem Rady zřizuje a zrušuje rozhlasová 
studia s výjimkou zrušení rozhlasových studií v sídlech krajů.  
 
 (9) (10) Generální ředitel jmenuje a odvolává ředitele televizních studií. V 
případech stanovených Statutem Českého rozhlasu generální ředitel jmenuje a odvolává 
vedoucí zaměstnance Českého rozhlasu po projednání s Radou.  
 
 (10) (11) Ředitelé rozhlasových studií a osoby uvedené v odstavci 9 10 musí splňovat 
předpoklady podle § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 a 2. 
 
 (11) Jestliže se generální ředitel funkce vzdá nebo je z funkce odvolán, popřípadě 
uvolní-li se funkce generálního ředitele uplynutím funkčního období nebo v důsledku jeho 
úmrtí, Rada jmenuje prozatímního ředitele Českého rozhlasu (dále jen "prozatímní ředitel"), 
který vykonává funkci generálního ředitele do doby jmenování nového generálního ředitele. 
Nového generálního ředitele je Rada povinna jmenovat nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy 
se uvolní funkce generálního ředitele. 
  
 (12) Na prozatímního ředitele se vztahují obdobně odstavce 1 až 9.  
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(12) Zanikne-li výkon funkce generálního ředitele podle odstavce 6, do doby 

jmenování nového generálního ředitele řídí Český rozhlas vedoucí zaměstnanec určený 
Statutem Českého rozhlasu (dále jen „zástupce generálního ředitele“). Nového 
generálního ředitele je Rada povinna jmenovat nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se 
uvolní funkce generálního ředitele. 

(13) Na zástupce generálního ředitele se v době do jmenování nového generálního 
ředitele vztahují ustanovení odstavců 1 až 10 obdobně. 

§ 10  
 

Financování Českého rozhlasu  
 
 (1) Finančními zdroji Českého rozhlasu jsou zejména:  
a) rozhlasové poplatky vybírané podle zvláštního právního předpisu,3d)  
b) příjem z vlastní podnikatelské činnosti.  
  
 (2) Náklady spojené s vysíláním Českého rozhlasu podle § 3 odst. 2 hradí Česká 
republika ze státního rozpočtu.  
 

§ 11  
 
 (1) Český rozhlas je oprávněn vykonávat za podmínek stanovených právními předpisy 
podnikatelskou činnost, která souvisí s předmětem jeho činnosti a která nesmí ohrozit jeho 
úkoly (§ 2 tohoto zákona) poskytování veřejné služby podle § 2 a § 3 odst. 1.  
  
 (2) Finanční zdroje používá Český rozhlas k plnění svých úkolů podle § 2 a 3 tohoto 
nebo jiného zákona10). Finanční zdroje podle § 10 písm. a) (dále jen „náhrada za 
veřejnou službu“) nesmí být použity ke křížovému financování podnikatelské činnosti. 

 
(3) Náhrada za veřejnou službu je určena k poskytování veřejné služby podle § 2 

a § 3 odst. 1 pouze v účetním období, na které byla vybrána.  
 

(4) Část náhrady na veřejnou službu, která nebyla použita v účetním období, na 
které byla vybrána, může Český rozhlas použít pouze jako  
c) 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 (dále jen „rezerva na veřejnou službu“), a 

d) rezervu výjimečně vytvářenou za účelem úhrady předem vymezených a řádně 
odůvodněných jednorázových mimořádných výdajů, které jsou pro poskytování 
veřejné služby nezbytné, ve výši přesahující 10 % ročních výdajů určených 
v rozpočtu na poskytování veřejné služby (dále jen „mimořádná rezerva“). 

 
(5) Část náhrady na veřejnou službu použitá jako rezerva na veřejnou službu 

musí být zahrnuta v účetní závěrce za následující účetní období. Část náhrady za 
veřejnou službu použitá jako mimořádná rezerva musí být zahrnuta v účetních 
závěrkách za účetní období připadající na časové období předem stanovené v závislosti 
na účelu mimořádné rezervy. 
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(6) Pravidla pro používání finančních zdrojů při poskytování veřejné služby 
podle § 2 a § 3 odst. 1 v rozsahu a způsobem, který naplňuje požadavky vyplývající z 
práva Evropské unie pro použití pravidel státní podpory ve veřejnoprávním vysílání7) 
stanoví Český rozhlas vnitřním předpisem. Návrh a každou změnu těchto pravidel 
Český rozhlas projedná s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a jeho stanovisko 
zohlední. 

 
§ 11a  

 
Oddělené účtování 

  
(1) Český rozhlas vede účetnictví podle jiného právního předpisu5). 

 
(2) Český rozhlas je povinen organizačně oddělit činnosti spočívající v 

poskytování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání (§ 2 a 3) od podnikatelských 
činností (§ 11 odst. 1). Za každou z těchto činností je 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. Metody rozlišování nákladů a výnosů a jejich přiřazování k 
činnostem podle § 2 a 3 nebo podle § 11 odst. 1 stanoví Český rozhlas vnitřním 
předpisem (dále jen „Účetní standardy Českého rozhlasu“) v souladu s požadavky 
jiného právního předpisu11). 

 
(3) Český rozhlas je povinen uchovávat údaje o naplňování povinnosti podle 

odstavce 2 po dobu stanovenou jiným právním předpisem11) a na výzvu tyto údaje 
předávat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to spolu s Účetními standardy 
Českého rozhlasu a dalšími podklady nezbytnými k posouzení naplňování povinnosti 
podle odstavce 2.   

 
§ 11b 

 
Nová významná služba 

 
(1) Při naplňování úkolů podle § 2 odst. 2 a § 3 odst. 1 využívá Český rozhlas 

nové technologie k inovaci svých činností a diverzifikaci distribučních platforem a 
nabídky služeb poskytovaných veřejnosti, včetně zavádění nových významných služeb 
nebo významných změn stávajících služeb (dále jen „nová významná služba“). 

 
(2) Novou významnou službu může Český rozhlas zařadit do vysílání, pokud 

a) tato služba naplňuje předpoklady, které pro zařazení nové významné služby do 
veřejnoprávního vysílání vyplývají z práva Evropské unie12) podle 

1. odůvodněných závěrů předběžného hodnocení projektu nové významné 
služby založeného na otevřené veřejné konzultaci, zveřejněných včetně 
vypořádání stanovisek zúčastněných subjektů na internetových stránkách 
Českého rozhlasu (dále jen „závěry předběžného hodnocení“), a 

2. stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a 
b) zařazení nové významné služby do vysílání schválí Rada.  

 
(3) Otevřenou veřejnou konzultaci k projektu nové významné služby vyhlašuje 

Český rozhlas na svých internetových stránkách a vyhlášení oznamuje ve svém vysílání 
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v rámci zpravodajských pořadů. Lhůta, ve které mohou být Českému rozhlasu 
sdělována stanoviska, nesmí být kratší než 60 dnů.   
 

(4) K žádosti o stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přikládá Český 
rozhlas kromě projektu nové významné služby rovněž závěry předběžného hodnocení. 
 

(5) Návrh na zařazení nové významné služby do vysílání Radě ke schválení 
předkládá a jeho projednání se zúčastní generální ředitel. K návrhu musí být přiloženy 
závěry předběžného hodnocení a stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  
 

(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 nebrání vyzkoušení nové významné služby v podobě 
pilotního projektu ve vysílání s omezenou sledovaností za účelem získání informací o její 
proveditelnosti a přidané hodnotě. 
 

(7) Znaky odlišující novou významnou službu od ostatních služeb, náležitosti 
projektu nové významné služby, náležitosti vyhlášení otevřené veřejné konzultace, 
pravidla postupu a kritéria předběžného hodnocení a pravidla zveřejňování závěrů 
předběžného hodnocení stanoví Český rozhlas vnitřním předpisem v souladu 
s požadavky vyplývajícími z práva Evropské unie12).  
 

§ 12  
 

Rozhlasová studia  
 
 (1) Součástí Českého rozhlasu jsou zejména rozhlasová studia v sídlech krajů, 
případně rozhlasová studia zřízená na základě § 9 odst. 8 § 9 odst. 9 tohoto zákona.  
 
 (2) Ředitel rozhlasového studia je oprávněn činit jménem Českého rozhlasu právní 
úkony týkající se rozhlasového studia, s výjimkou zcizení a zatížení nemovitostí. Ředitel 
rozhlasového studia může jménem Českého rozhlasu činit právní jednání ve věcech 
týkajících se rozhlasového studia s výjimkou právního jednání, kterým se nemovitá věc 
v majetku Českého rozhlasu převádí nebo se k ní zřizuje věcné právo, popřípadě se 
takové právo mění nebo ruší. Ředitel rozhlasového studia je za činnost rozhlasového studia 
odpovědný generálnímu řediteli.  
  
 (3) Rozhlasová studia mají v rámci své činnosti oprávnění obdobná podle § 3 odst. 1 s 
výjimkou písmen a), b) a f) písmen a), b) a g). 
  
 (4) Podíl vysílání všech rozhlasových studií na celostátních vysílacích okruzích, vyjma 
okruhů zpravodajsko-publicistických, musí činit minimálně 30 % celkového vysílacího času 
Českého rozhlasu v měsíčním úhrnu.  
 

§ 13  
 
 Český rozhlas může využívat svoji technickou a výrobní základnu pouze v souladu s 
tímto zákonem (§ 2 a 3).  
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Ustanovení společná a závěrečná  
 

§ 14  
 
 (1) Česká národní rada zvolí do jednoho měsíce ode dne účinnosti tohoto zákona 
Radu. Rada jmenuje do jednoho měsíce ode dne svého zvolení ředitele.  
  
 (2) Do doby jmenování ředitele řídí Český rozhlas prozatímní ředitel, kterého volí 
Česká národní rada. Prozatímnímu řediteli nepříslušejí oprávnění podle § 8 odst. 1 tohoto 
zákona.  
  

§ 15  
 
 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.  
 

Burešová v.r.  
 

Pithart v.r.  
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Poznámky pod čarou: 
 
1) § 4 zákona č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republiky a 
Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků.  
  
1a) § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.  
  
1b) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích).  
  
1c) § 12 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.  
  
1d) Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních 
orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve 
znění pozdějších předpisů.  
  
2) § 124 odst. 1 zákoníku práce.  
2) § 201 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 
3) § 116 občanského zákoníku.  
3) § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
3a) Například § 17 až 20 obchodního zákoníku, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
  
3b) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  
3b) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  
 
3c) Například zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.  
  
3d) Zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.  
  
4) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

5) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 
6) Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
7) Sdělení Komise o použití pravidel státní podpory ve veřejnoprávním vysílání (2009/C 257/01). 
 
8) § 4 odst. 10 a 11 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
9) § 200 a následující zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 
10) Například zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, 
ve znění pozdějších předpisů, § 16 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 30 zákona č. 
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
11) Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné 
podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve 
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znění zákona č. 281/2009 Sb. 
 
12) Body 80 až 91 Sdělení Komise o použití pravidel státní podpory ve veřejnoprávním vysílání (2009/C 
257/01). 
 

 
 
 

 

3114-90


