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Generální ředitel ČRo dne 15. srpna 2017 
aktualizuje 1. novelou statut ve znění Statut/2017/020/GŘ//1 

Statut Etické komise Českého rozhlasu 

Účinnost od 1. května 2017, toto znění účinné od 15. srpna 2017 
 

Čl. 1 Úvodní ustanovení 

1. V souladu s preambulí Kodexu ČRo, podle které jsou program a jednání ČRo poměřovány také 

etickými normami, a v souladu s čl. 10 odst. 1. Organizačního řádu ČRo generální ředitel ČRo 

zřizuje Etickou komisi Českého rozhlasu (dále jako „Etická komise“). 

2. Etická komise je poradním orgánem generálního ředitele ČRo. 

3. Etická komise nezávisle posuzuje podněty, které jí písemně postoupí generální ředitel ČRo.  

4. Cílem činnosti Etické komise je posuzovat postoupené podněty, a to z hlediska relevantních 

principů profesní etiky s přihlédnutím k aplikaci Kodexu ČRo. 

Čl. 2 Členství 

1. Etická komise má pět členů, kteří jsou jmenováni na funkční období generálního ředitele ČRo. 

2. Členy jmenuje a odvolává generální ředitel ČRo.   

3. Členství v Etické komisi je čestnou funkcí. Členu Etické komise náleží náhrady nutných výdajů, 

které mu vznikly v souvislosti s členstvím v Etické komisi (zejména výdaje za ubytování, jízdní 

výdaje za cestu z místa pobytu na zasedání komise a zpátky, výdaje na poštovné apod.). Tyto 

výdaje člen Etické komise předkládá k proplacení spolu s kopií příslušných daňových dokladů 

tajemníkovi Etické komise. Český rozhlas takto řádně uplatněné výdaje členovi Etické komise 

proplatí po schválení generálním ředitelem bezhotovostně na bankovní účet nejpozději do 15 

dnů ode dne předložení vyúčtování. Doklady k proplacení předkládá člen Etické komise 

průběžně, nejpozději však musí být předloženy do 15. ledna následujícího roku.  

4. Členem nemůže být jmenována osoba, která je v základním pracovněprávním vztahu s Českým 

rozhlasem. 

5. Funkce člena Etické komise vzniká písemným jmenováním a zaniká uplynutím funkčního 

období generálního ředitele ČRo, písemným odvoláním, písemným vzdáním se funkce do rukou 

generálního ředitele ČRo nebo smrtí. 

Čl. 3 Jednání  

1. Etická komise projednává podněty na zasedáních, která jsou neveřejná. Zasedání komise se 

může bez rozhodovacího práva účastnit generální ředitel ČRo, tajemník Etické komise a jiné 

osoby, na kterých se po předchozím souhlasu generálního ředitele ČRo usnese Etická komise. 

2. Zasedání Etické komise podle potřeby svolává a podněty k projednání předkládá Etické komisi 

generální ředitel ČRo.  
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3. Etická komise je způsobilá přijmout vyjádření, je-li přítomna alespoň polovina jmenovaných 

členů. 

4. Etická komise přijímá vyjádření prostou většinou přítomných členů. 

5. Vyjádření Etické komise jsou zveřejňována na internetových stránkách Českého rozhlasu. 

Čl. 4 Tajemník Etické komise  

1. Tajemníkem Etické komise (dále jen „tajemník“) je z titulu své funkce ombudsman Českého 

rozhlasu.  

2. Tajemník je ze své činnosti odpovědný generálnímu řediteli ČRo.  

3. Tajemník: 

a) podle zadání generálního ředitele ČRo a po dohodě s členy Etické komise navrhne 
generálnímu řediteli ČRo datum zasedání Etické komise; 

b) řídí zasedání Etické komise, případně na základě návrhu jejích členů přerušuje zasedání a 
určuje datum, kdy bude zasedání pokračovat; 

c) na žádost Etické komise zajišťuje doplňující informace od generálního ředitele Českého 
rozhlasu, zaměstnanců Českého rozhlasu a další podklady, které Etická komise považuje 
za nezbytné pro přijetí vyjádření k posuzovanému podnětu; 

d) vyhotovuje zápis s vyjádřeními ze zasedání Etické komise, který členové Etické komise na 
závěr svého zasedání schválí;  

e) neprodleně po skončení příslušného zasedání předkládá generálnímu řediteli ČRo zápis 
s vyjádřeními ze zasedání Etické komise. 

4. Tajemník může výkonem některých činností dle odst. 3. tohoto článku po dohodě s generálním 

ředitelem ČRo pověřit jiného zaměstnance ČRo. 

5. Všechny podkladové materiály, zápis a vyjádření Etické komise se ukládají v Sekretariátu 

generálního ředitele ČRo. 

Čl. 5 Závěrečné ustanovení 

Tento Statut je účinný dnem 1. května 2017 a byl novelizován 1. novelou s účinností od 15. srpna 
2017. 

Mgr. René Zavoral 
generální ředitel Českého rozhlasu 
 
 
Příloha 
Vzor zápisu zasedání Etické komise ČRo 


