
Zpráva pro www stránky z jednání Rady ČT dne 28. 4. 1999 
 
1) Jednání s GŘ  

GŘ předlo�il Radě statut, jednací řád a seznam členů nově vznikajícího Občanského panelu České 
televize. 
Rada tuto informaci vzala na vědomí a hodnotí ustavení tohoto panelu jako dal�í krok k naplňování 
poslání statutu veřejnoprávní instituce. 
 

2) Dne 5. 5. t.r. se Rada ČT zúčastní zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky v Harrachově. Jako 
příprava na zasedání Stálé komise proběhla diskuse o materiálu Zásady postavení rad veřejnoprávních 
médií v ČR připravená J. Jirákem (viz příloha). 

 
3) Ve dnech 12. a  13. 5. t.r. se koná výjezdní zasedání Rady ČT v Brně.  
 
 
          PhDr. Jan Jirák 
                  předseda Rady ČT 
 



Pokus o zásady postavení rad veřejnoprávních médií v ČR 
 
0.  Poslání Rady 
 Posláním Rady je předev�ím dbát na to, aby příslu�né médium  

 - plnilo poslání formulované v zákoně,  
 - aby hospodárně a účelně nakládalo se svěřenými finančními prostředky  
 - a aby ve svém jednání bylo v�dy maximálně nezávislé na výkonné i zákonodárné 

moci, jako� i na jakýchkoliv zájmových, názorových či nátlakových skupinách. 
 Rada zastupuje různé názorové, postojové a kulturní proudy a směry ve společnosti, různé 

regiony a sociální skupiny. Člen Rady nesmí hájit zájmy �ádné politické strany a měl by mít 
prokazatelný odborný nebo profesní zájem o mediální problematiku. 

  
1.  Způsob vzniku Rady 

Rada je devítičlenná a jmenuje ji Prezident ČR na návrh Poslanecké sněmovny PČR.  
Var. Rada je devítičlenná a její slo�ení navrhuje Poslanecká sněmovna a stvrzuje Senát PČR.  
 
Kandidáty na členství navrhují jednotliví poslanci (a senátoři??, resp. nositelé zákonodárné 
iniciativy).  
 
Návrh členů musí Poslanecká sněmovna schválit třípětinovou vět�inou a potvrdit Senát 
nadpoloviční (třípětinovou??) vět�inou. 

 
2.  Povinnosti Rady 
a) Rada jmenuje a odvolává generálního ředitele. 
b) Rada schvaluje v návaznosti na projednání vysílacího schématu rozpočet na pří�tí rok a 

závěrečný účet roku uplynulého. 
c) Rada schvaluje významněj�í investiční kroky a jakékoliv majetkové přesuny a pronájmy. 
d)  Rada si zřizuje jako svůj poradní orgán ekonomickou komisi, která průbě�ně sleduje a 

vyhodnocuje efektivitu hospodaření příslu�ného média a poskytuje Radě podklady nutné 
k rozhodování v bodech b) a c)  

e)  Rada projednává stí�nosti na generálního ředitele a činnost příslu�ného média a v záva�ných 
případech přijímá k těmto stí�nostem usnesení s doporučením. Povinností generálního ředitele je 
tato doporučení projednat s těmi svými podřízenými, jejich� práce se dotýkají, a rozhodne-li se 
doporučení neakceptovat, je povinen své rozhodutí Radě písemně vysvětlit. 

f)  Rada vydává doporučení týkající se tvorby a �íření programů ČT 
g)  Rada schvaluje na návrh generálního ředitele statut ČT 
h)  Rada předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o činnosti a hospodaření příslu�ného 

média, a to v�dy do konce července následujícího roku. Závaznými součástmi této zprávy jsou:  
 - výsledek nezávislého auditu pořizovaného Radou jedenkrát za dva roky,  
 - přehled v�ech významněj�ích investičních kroků a majetkových přesunů schvalovaných 

Radou dle bodu c), 
 - rozbor rozpočtu a účetní uzávěrky na příslu�ný rok dle bodu b), 
 - přehled rozhodnutí přijatých Radou dle bodu e) se zdůvodněním 
 - přehled usnesení přijatých Radou dle bodu f) se zdůvodněním. 
 - přehled činnosti Rady. 

i)  Rada si na prvním zasedání po jmenování - nebo ve v�ech případech, kdy to vy�aduje situace - 
volí předsedu a místopředsedu. 

j)  Předsedovi, místopředsedovi a členům Rady se stanovuje odměna v závislosti na .... (díl z vý�e 
platu poslance, násobek minimální mzdy ....) 



k)  Rada pracuje s vlastním rozpočtem, jeho� vý�e nesmí za kalendářní rok převý�it v intervalu tří 
let průměrně  0,000X% z celkové sumy vybraných koncesionářských poplatků. 

 
3.  Způsob zániku (odvolání) Rady 
Prezident ČR mů�e Radu odvolat na návrh Poslanecké sněmovny přijatý dvoutřetinovou vět�inou 
členů PS. 
Var. Radu lze odvolat na návrh Poslanecké sněmovny stvrzený Senátem PČR. Návrh i stvrzení 
musí být v obou komorách  komorách schváleny třípětinovou vět�inou.  
 
Radu nelze odvolat přímo. V případě, �e se Poslanecká sněmovna i Senát shodnou na odvolání 
Rady, musí nejprve Radu usnesením vyzvat, aby si zvolila nové předsednictvo (předsedu a 
místopředsedu). Pokud po �esti měsících od tohoto usnesení Poslanecká sněmovna a Senát 
nadpoloviční vět�inou hlasů v obou komorách stvrdí, �e důvody k odvolání trvají, Rada musí 
odstoupit.   
 Důvodem pro návrh odvolání  Rady před koncem jejího funkčního období je  

nepředlo�ení výroční zprávy v určeném termínu, 
to, kdy� Poslanecká sněmovna zjistí, �e zpráva neobsahuje závazné součásti (viz g)  

   to, kdy� Poslanecká sněmovna dvakrát za sebou během �esti měsíců dospěje 
k závěru, �e příslu�né médium nenaplňuje poslání dané jí zákonem. 

 
 


