SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
13. FUNKČNÍ OBDOBÍ
STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
4. USNESENÍ
z 2. schůze, konané dne 18. listopadu 2020
k aktuální situaci v Radě České televize

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
po úvodním slovu předsedajícího komise senátora Václava Chaloupky a po rozpravě

I.

konstatuje, že
1) Rada České televize na svém zasedání dne 11. 11. 2020 odvolala dozorčí komisi.
Způsob odvolání nebyl v souladu se zákonem o České televizi
 Dozorčí komise byla odvolána jako celek, přičemž zákon toto neumožňuje a
umožňuje pouze odvolání jednotlivých členů dozorčí komise
 Nebyly uvedeny zákonné důvody pro odvolání dozorčí komise dle zákona o
České televizi
2) Rozhodnutím Rady České televize je v případě odvolání dozorčí komise a i
v případě jiných rozhodnutí dlouhodobě zatíženo vadou spočívající v nedostatku
transparentnosti, a to především v oblasti řádného odůvodňování jejích
rozhodnutí. Transparentnost rozhodování Rady ČT je přitom nezbytnou
podmínkou pro naplnění práva veřejnosti na kontrolu činnosti České televize jako
média veřejné služby;

II.
doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit návrh usnesení Senátu, které je přílohou
tohoto usnesení;
III.

určuje zpravodajem sen. Miroslavu Němcovou;

IV.
pověřuje předsedu komise Václava Chaloupka, aby s tímto usnesením seznámil předsedu
Senátu;

V.

navrhuje předsedovi Senátu zařadit toto usnesení na pořad 2. schůze Senátu jako 1. bod
jednání;

sen. Václav Chaloupek, v.r.
předseda komise

sen. Marek Hilšer, v.r.
ověřovatel komise

Příloha k usnesení č. 4 z 2. schůze Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky z 18. 11. 2020

Návrh usnesení Senátu
k aktuální situaci v Radě České televize

Senát

I.

konstatuje, že Rada České televize odvolala dozorčí komisi a způsob tohoto odvolání
nebyl v souladu se zákonem o České televizi;

II.

žádá volební výbor Poslanecké sněmovny, aby se na své nejbližší schůzi těmito
pochybeními ze strany Rady České televize zabýval;

III.

pověřuje předsedu Senátu zaslat toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny a jeho
prostřednictvím poslancům Poslanecké sněmovny;

