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Vypracované odpovědi na otázky v PRACOVNÍM LISTU 1 a 2. 

 

1. Kdy a jak vznikla Česká televize a Český rozhlas?  

V roce 1991, byly zřízeny příslušnými zákony: 

 Zákon o České televizi (Zákon č. 483/1991 Sb) 

 Zákon o Českém rozhlasu (Zákon č. 484/1991 Sb) 

 

2. Fungování České televize kontroluje Rada České televize, fungování Českého 
rozhlasu Rada Českého rozhlasu. Kolik mají členů a kdo ovlivňuje jejich složení?  

 

Rada ČT: má 15 členů s funkčním obdobím na 6 let, každé dva roky je volena třetina Rady.  

Rada ČRo: má 9 členů s funkčním obdobím na 6 let, každé dva roky je volena třetina Rady. 

 

Členy obou Rad volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Návrhy 
kandidátů na členy obou Rad předkládají Poslanecké sněmovně organizace a sdružení 
představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, 
vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Obě Rady jsou ze své činnosti 
odpovědny Poslanecké sněmovně. 

 

3. V jakých případech může Poslanecká sněmovna Radu České televize či Radu Českého 
rozhlasu odvolat?  

Pokud neplní opakovaně své povinnosti stanovené zákonem, nebo pokud dvakrát po sobě 
neschválí Výroční zprávu o činnosti České televize/Českého rozhlasu nebo Výroční zprávu o 
hospodaření České televize/Českého rozhlasu. 

 

4. Někteří politici nejsou s fungováním České televize a Českého rozhlasu spokojeni. Jak 
mohou jejich fungování ovlivnit?  

 

 Poslanecká sněmovna ovlivňuje složení příslušných Rad, které volí generální ředitele. 
Politici tak mohou prosazovat kandidáty, které lépe odpovídají jejich zájmům.   

 Poslanecká sněmovna může dvakrát po sobě neschválit Výroční zprávy o činnosti nebo 
Výroční zprávy o hospodaření jednotlivých médií veřejné služby, a tím dosáhnout 
odvolání celé Rady dohlížející na dané médium, a následně prosadit při volbě nových 
členů Rady takové, kteří budou současným poslancům sympatičtější (viz bod 3). 

 Politici mohou existenci médií veřejné služby zrušit nebo pozměnit – zrušením či 
pozměním příslušných zákonů o médiích veřejné služby. 

 Politici mohou změnit financování médií veřejné služby (snížením koncesionářských 
poplatků nebo jejich zrušením a financováním médií veřejné služby přímo ze státního 
rozpočtu) – způsob financování definují rovněž zákony o médiích veřejné služby, výši 
poplatků stanovuje Zákon o televizních a rozhlasových poplatcích (Zákon č. 348/2005 
Sb). 

 Politici mohou veřejnoprávní média také dlouhodobě slovně napadat za účelem 
oslabení jejich kredibility.  


