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Otevřený dopis řediteli České televize Jiřímu
Balvínovi
Otevřený dopis generálnímu řediteli České televize Jiřímu Balvínovi
Vážený pane řediteli,
několikrát jsme se na Vás zcela bezvýsledně obraceli s žádostí o
otevřenou diskusi, která by vedla k řešení prohlubující se krize v České
televizi. Hrubě jste nás odbyl s odůvodněním, že problémy neexistují.
Věcná a profesní stanoviska zaměstnanců jste označil za „blábol“.
Problémem pro Vás nebyly odchody zkušených profesionálů, nereálně
sestavený rozpočet, špatná komunikace uvnitř České televize, nesouhlas
kompetentních pracovníků s nedostatečně zdůvodněnými programovými
rozhodnutími. Vaše snaha krýt auditem a vnitropodnikovými kontrolami
prokázané hospodářské a manažerské chyby v TS Brno je výsměchem
všem poctivým zaměstnancům ČT. Pokus udržet na postu ředitele TS Brno
Zdeňka Drahoše, Radou ČT jednomyslně odmítnutého, je nedůstojným
obcházením zákona o ČT. Za problém zřejmě nepovažujete skryté
odposlouchávání zaměstnanců, ani pokutu za pozdní proplacení faktury za
přenosový vůz. Vzhledem k tomu, že jste kritické problémy ČT ignoroval a
neřešil je v době, kdy jste byl prozatímním ředitelem i později jako
generální ředitel ČT, upozorňovali jsme na ně veřejnost i Radu ČT (např.
Prohlášení FITES a KPP k situaci v ČT z 12. 9. 2002).
Nejvyšší profesionální měřítka v televizi veřejné služby očekáváme od
vedení České televize. V současné velmi špatné hospodářské situaci ČT
jsou Vaše tzv. zlaté padáky zcela proti dobrým mravům. Možná si všichni
manažeři neuvědomili, že podpisy pod smlouvou jsou vrcholně nemorální.
Doufáme, že všichni jednostranně vypoví tyto dodatky.
Když byla tato země postižena katastrofálními povodněmi, nepřerušil jste
dovolenou a nestál po boku svých podřízených, kteří neselhali a 24 hodin
denně sloužili veřejnosti. Nyní se na nás obracíte otevřeným dopisem.
Argumenty, které uvádíte na svou obhajobu, nepokládáme za přesné ani
za pravdivé. Naše osobní zkušenost s Vaší prací plně odpovídá hodnocení
Rady ČT.
V Praze 18. listopadu 2002
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Za Radu Komory programových pracovníků:
Michael Otřísal, předseda, v.r.
Čestmír Franěk, v.r.
Markéta Luhanová, v.r.
Jana Lorencová, v.r.
Alena Müllerová, v.r.
Jan Štern, v. r.
Kristina Taberyová, v.r.
Jiří Vondráček, v.r.
Za Výkonný výbor Nezávislé odborové organizace ČT v Praze:
Antonín Dekoj, předseda, v.r.
Karel Dub, místopředseda, v.r.
Adam Komers, v.r.
Jiří Černý, v.r.
Michal Zubr, v.r.
Za ZV OO TS Ostrava:
Pavel Pernička, předseda, v.r.
Jaromír Král, v.r.
Eva Peterková v.r.
Tomáš Korcian v.r.

Otevřený dopis Radě České televize
Otevřený dopis Radě České televize
Vážení členové Rady České televize,
jako představitelé Nezávislé odborové organizace a tedy zástupci
zaměstnanců ČT Vás chceme ujistit, že se nenecháme vtáhnout do sporů
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mezi Radou ČT a generálním ředitelem ČT. Případné odvolání generálního
ředitele nemůže situaci v ČT nijak destabilizovat. Do věcí, které jsou
výhradně v kompetenci Rady České televize, nehodláme zasahovat,
protože se nedomníváme, že by nezávislost naší veřejnoprávní instituce
byla případným odvoláním pana Jiřího Balvína z funkce generálního
ředitele jakkoli ohrožena.
Jsme i nadále připraveni pracovat stejně, jako tomu bylo například při
katastrofálních povodních v srpnu 2002, kdy se nepřítomnost generálního
ředitele Jiřího Balvína na vysílání ČT nijak negativně neprojevila, ba právě
naopak. Zpravodajství o Summitu NATO v Praze bude stejně profesionálně
zvládnuto, ať už Českou televizi bude řídit kdokoli.
V Praze 18.listopadu 2002
Za Výkonný výbor NOO ČT v Praze :
Antonín D e k o j v.r.
Karel D u b v.r.
Adam K o m e r s v.r.
Jiří Č e r n ý v.r.
Michal Z u b r v.r.

Česká televize opět v ohrožení
V Praze 7.10.2002
Rada předsedů Odborového svazu Media se obrací na veřejnost i na
Parlament České republiky s touto výzvou:
Veřejnoprávní Česká televize je opět v ohrožení. Organizační a
programové změny a některé postupy vedení ČT, zejména generálního
ředitele nevedou ke zvyšování kvality vysílaných pořadů, a to ani v oblasti
zpravodajství a publicistiky. To má za následek kromě poklesu prestiže
této veřejnoprávní instituce ohrožení plnění úkolů veřejné služby, kterou
je ČT povinována ze zákona.
Ukvapené a nepromyšlené zásahy do programového schematu vedou ke
stále znatelnějšímu příklonu ke stylu komerčních televizních stanic, v
důsledku pokračujícího omezování vlastní výroby z programu postupně
mizí nebo jsou zařazeny do neatraktivních vysílacích časů náročnější typy
pořadů a pořady pro minority. ČT tak pozvolna přestává plnit svou
kulturní, vzdělávací a výchovnou funkci a tím nahrává hlasům, volajícím
po její privatizaci.
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Znepokojuje nás i nedostatečný podíl pořadů zaměřených na popularizaci
procesu evropské integrace. V rozporu s evropskými trendy,
deklarovanými nedávno na červnovém athénském kongresu UNI-MEI je i
snaha vedení ČT řešit ekonomické problémy ČT zvýšením procenta
reklamy namísto standardní indexace koncesionářských poplatků.
Všechny tyto skutečnosti nás nutí vyslovit znovu vážnou obavu o osud
veřejnoprávní ČT. Žádáme Vás proto o podporu naší snahy zabránit další
destrukci ČT a veřejnoprávního sektoru vysílání.
Rada předsedů OS Media

Tisková konference NOO v ČT
Tisková konferenci Nezávislé odborové organizace České televize v Praze,
se konala ve středu 4.září 2002 od 11:00 hodin v restauraci v budově ČT
"Rohlík", Praha 4 - Kavčí Hory.
Tématem TK byl postoj NOO k současné situaci v ČT.
Adam KOMERS
Nezávislá odborová organizace
České televize v Praze
140 70 Praha 4 - Kavčí hory
Odboráři z České televize široce kritizovali ředitele Balvína.
PRAHA 4. září (ČTK) - Obsáhlé kritice podrobili dnes zástupci Nezávislé
odborové organizace České televize (NOO ČT) restrukturalizaci
veřejnoprávní televize i personální kroky generálního ředitele Jiřího
Balvína. Na tiskové konferenci Balvína s mírnou nadsázkou přirovnali k
jeho předchůdci Jiřímu Hodačovi. Právě kroky tohoto muže vedly odbory
na přelomu let 2000 a 2001 ke stávce v ČT.
Nový mluvčí televize Richard Klatovský slova odborářů odmítl. Poukázal na
to, že třeba v jeho případě bylo uspořádáno výběrové řízení a to bylo zcela
regulérní.
Odboráři jsou znepokojeni skutečností, že vrcholný management televize
propouští pro "nadbytečnost" některé pracovníky a jiným nabízí pouze
smlouvy na dobu určitou. Odborům prý tyto své kroky dává pouze na
vědomí, nesnaží se s nimi personální otázky skutečně projednávat.
Odcházející profesionálové, například zkušení dramaturgové či lidé z
kvalitních tvůrčích skupin, jsou tak podle Dekoje nahrazováni lidmi
neschopnými nebo nezkušenými.
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Předseda odborů Antonín Dekoj dnes poukázal na to, že ačkoliv se Balvín
definitivním ředitelem stal na základě svého projektu, restrukturalizaci
televize nyní připravuje najatá firma.
"Odboráři se od takzvané restrukturalizace veřejně a jasně distancují,"
řekl dnes novinářům Adam Komers z odborů. Za cíl má podle odborářů
totiž ředitel zbavení se nepohodlných lidí.
Také postup ředitele zpravodajství Zbyňka Honyse odbory kritizují.
"Odcházejí mladí lidé, kteří si dovolili mít vlastní názor a jsou nahrazováni
kamarády pana Honyse, kteří naopak nemají vlastní názor a ochotně
přijímají názor cizí," dodal Dekoj.
Komers dnes připomněl nové vysílací schéma, z něho mizí diskusní pořady
a zpravodajství. "Pokud ČT ještě veřejnou službu plní, tak je to navzdory
současnému vedení České televize," poznamenal. Problémy jsou podle něj
i se zařazováním informačních pořadů o Evropské unii.
Zástupci NOO po menším zdráhání dnes připustili, že o situaci v televizi v
uplynulých dnech informovali vládu.
Jakub Dospiva

Zpochybnění jmenování generálního ředitele
ČT
Zpochybnění jmenování Jiřího Balvína generálním ředitelem České televize
Dne 24.7.2002 rozhodl Obvodní soud pro Prahu 4 jako soud prvního
stupně, že je neplatné usnesení Rady České televize ze dne 31.10.2001,
kterým byl jmenován Jiří Balvín generálním ředitelem České televize.
PRAHA 1. srpna (ČTK) - Obvodní soud pro Prahu 4 minulý týden rozhodl,
že usnesení Rady České televize z loňského října, kterým byl Jiří Balvín
jmenován generálním ředitelem České televize, je neplatné. ČTK to řekl
Jaroslav Vaško, právnízástupce jednoho z neúspěšných kandidátů na tuto
funkci Evžena Hlinovského, který rozhodnutí rady napadl. Mluvčí ČT David
Jirušek ČTK řekl, že zatím nemá podrobné informace, ale televize se proti
rozhodnutí zřejmě odvolá. Rozhodnutí soudu dosud není pravomocné.
Soud podle Vaška rozhodl, že neplatných je několik usnesení Rady České
televize. Jedním z nich je jmenování Balvína. "Velice zjednodušeně by se
dalo říct, že důvodem jsou pochybení rady při výběru kandidátů," řekl ČTK
Vaško. Rada podle soudu zvýhodnila jedny a znevýhodnila jiné kandidáty.
"Ještě není písemné odůvodnění," poznamenal právník.
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Předseda Rady České televize Jan Mrzena nechtěl rozhodnutí soudu
komentovat, dokud jej nebude mít k dispozici v písemné podobě. "Jde o
to,jak vykládat zákon o České televizi, zda soudy mohou rušit naše
usnesení.
Obecně, nejen naše, ale i podobných orgánů - Rady Českého rozhlasu i
ČTK," řekl Mrzena.
Ve chvíli, kdy bude mít písemné odůvodnění rozsudku, chce Mrzena
informovat radu. "O nějakém vývoji v té kauze budeme bezpochyby
jednat. Ale podle výkladů zákona o ČT, které máme k dispozici, rada
nepochybila," řekl její předseda ČTK.
"Nenabylo to dosud právní moci, předpokládám, že se v tomto případě
Česká televize odvolá," řekl ČTK Jirušek, kterého brzy nahradí Richard
Klatovský, vítěz výběrového řízení na funkci mluvčího televize.
Balvín byl Poslaneckou sněmovnou jmenován prozatímním ředitelem ČT
loni v únoru poté, co na tuto funkci rezignoval po stávce zaměstnanců Jiří
Hodač. Balvín pak na podzim 2001 vyhrál výběrové řízení na funkci
generálního ředitele ČT.
Adam KOMERS
Česká televize, regionální zpravodajství

Sdělení VV NOO ČT členům NOO a dalším
zaměstnancům ČT
Sdělení VV NOO ČT členům NOO a dalším zaměstnancům ČT
Žádáme předsedy odborových skupin, aby s následujícím sdělením VV
NOO ČT v Praze seznámili všechny členy NOO, případně tuto informaci
poskytli i dalším zaměstnancům ČT :
Vážené kolegyně a kolegové,
Výkonný výbor Nezávislé odborové organizace ČT v Praze
NEDOPORUČUJE
členům NOO ani dalším zaměstnancům ČT, aby podepisovali "Prohlášení
zaměstnance(externího spolupracovníka)", které se vztahuje k
"Rozhodnutí generálního ředitele č. 30 ze dne 14.6.2002 o zamezení
střetu zájmu a o
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pravidlech chování zaměstnance ČT". (Plné znění tohoto rozhodnutí vč.
prohlášení zaměstnance najdete na Intranetu ČT v rubrice Interní
předpisy.)
Přestože se tento interní předpis týká všech zaměstnanců, nebylo
jeho znění projednáno s odborovou organizací, což jasně požaduje platná
kolektivní smlouva. Navíc předmětné rozhodnutí GŘ obsahuje celou řadu
velmi vágních pojmů, pod kterými si každý může představit něco zcela
jiného, takže by zaměstnavatel mohl proti zaměstnanci tohoto interního
předpisu i zneužít k vyvození pracovně právních důsledků vč. výpovědi.
Podle právních názorů, které má VV NOO k dispozici, nemá zaměstnavatel
právo po zaměstnanci podpis pod takový dokument požadovat.
Pokud by přesto vedoucí pracovníci po vás podpis vyžadovali, máte právo
odmítnout a NEPODEPISOVAT !!!
V Praze 11.7.2002
za VV NOO ČT v Praze
Adam KOMERS

Závěry mezinárodní konference MEI o
veřejnoprávním vysílání v Aténách
EURO-MEI konference o veřejnoprávním vysílání,
Atény, 15. a 16. června 2002
Veřejnoprávní vysílání pro občany
Euro-MEI, Evropská regionální organizace MEI (Media and Entertainment
International) která zastupuje mimo jiné odborníky zaměstnané v
evropských organizacích veřejnoprávního vysílání, vyjadřuje hluboký
zájem všech jejích přičleněných organizací o budoucnost veřejnoprávního
vysílání v konkurenčním prostředí zejména se zřetelem k průmyslové
restrukturalizaci audiovizuálního sektoru, vzniku globálního mediálního
systému a obnovení útoků proti veřejnoprávnímu vysílání. Náš zájem na
veřejnoprávním vysílání sám o sobě nestačí k právoplatné obraně naší
práce a mezd, které jsou ovlivňovány celkovou deregulací průmyslových
vztahů.
Znovu potvrzujeme náš závazek hájit veřejnoprávní vysílání:
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- jako podstatný prvek demokracie, který má zajistit rozmanitost a
objektivitu služeb pro širokou veřejnost, jehož účelem je informovat,
vzdělávat a bavit.
- vzhledem k jeho přidané hodnotě v oblasti prohlubování sociální
soudržnosti a udržování kulturní rozmanitosti napříč spojenou Evropou.
- jako jedinou záruku, která zajišťuje občanům přístup ke kvalitním
programům a objektivním informacím v protikladu k rostoucí
komercializaci v médiích.
Zdůrazňujeme, že zejména vzhledem k alarmujícímu trendu koncentrace a
propojeného vlastnictví médií vyžaduje veřejnoprávní vysílání politickou
podporu na vnitrostátní a evropské úrovni neboť stále více bude existovat
v podmínkách hospodářské soutěže s mega-kartely, které agresivně usilují
o ovládnutí trhu. V této souvislosti by v budoucích revidovaných
smlouvách Evropské unie a dalších příslušných právních předpisech a
politických dokumentech měl být obsažen jednoznačný závazek o
zachování veřejnoprávního vysílání.
Požadujeme, aby evropská úmluva integrovala Amsterdamský protokol do
budoucích znění konstitučních předpisů Evropské unie. Dále požadujeme
po Evropské komisi, aby vypracovala návrh směrnice o koncentraci médií,
jak doporučuje Evropský parlament a Sociální a hospodářský výbor.
Považujeme politickou, finanční a redakční nezávislost organizací
veřejnoprávního vysílání za základní předpoklad pro plnění jejich
jedinečné funkce. Proto by právní a organizační struktury poskytující
nezávislost a odpovědnost a také poskytující moderní provozní techniku
zajišťující životaschopnost v prostředí nelítostné hospodářské soutěže
měly existovat po celé Evropě.
Připomínáme požadavek zajistit pro veřejnoprávní vysílání stabilní a trvalé
financování z veřejných zdrojů jakož i z reklamy - transparentní smíšený
systém financování, bez ohledu na jeho formu; pro veřejnoprávní vysílání
je nezbytné zajistit jeho úhradu a rozšířit ji tak, aby kryla i náklady na
nové produkty a služby digitálního věku. Vzhledem k sociálnímu a
kulturnímu významu a charakteristickému poslání, vlivu na evropskou
tvorbu, investování a zaměstnanost nemůže být řádné financování
veřejnoprávního vysílání vykládáno jako nekalá hospodářská soutěž.
Zdůrazňujeme, že přesná definice služby veřejnoprávního vysílání a
správné stanovení základní služby je politickou prioritou. Nelze se omezit
na obecně závazné právní předpisy, ale je třeba obsáhnout všechny nové
služby. Veřejnoprávní vysílání neslouží všeobecným hospodářským
zájmům, jak by Komise chtěla, ale poskytuje službu sledující všeobecné
demokratické zájmy.
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Požadujeme opatření proti nepříznivým dopadům deregulace na
zaměstnanost a na ochranu veřejnoprávního vysílání, aby se nestalo
oblastí sociálního dumpingu.
Veřejnoprávní vysílání si musí udržet vysoké standardy pracovních
podmínek a podmínek pro odbornou přípravu, jenž přispívají k vytváření
významných evropských tradic ve vysílání.
Euro-MEI bude pokračovat ve svém úsilí, účelově pracovat, vést kampaně
a usilovat o spojenectví směřující k utvrzení koncepce demokracie, kultury
a služeb vysoké kvality v informační společnosti ve veřejnoprávním
vysílání a k ochraně zájmů zaměstnanců sektoru veřejnoprávního vysílání.
K tomuto účelu vytvoří:
OBNOVENOU STRATEGII ODBOROVÉHO HNUTÍ ZAMĚŘENOU NA
ZABEZPEČENÍ ZAMĚSTNANOSTI
Přes vysokou shodu v otázce potřeby podpory veřejnoprávního vysílání v
novém věku se žalostně snižuje nebo je zcela opomíjen význam
zaměstnanosti jak na straně zaměstnavatelů tak i na straně politiků.
Navzdory cílům společným pro pracující i zaměstnavatele, které se týkají
obrany veřejnoprávního vysílání, se zaměstnavatelé zaměřili na
restrukturalizaci většinou v neprospěch zaměstnanců. Obnovená
odborářská strategie by měla:
Postavit zaměstnanost do centra strategie obnovy veřejnoprávního
vysílání jako protiváhu proti nepříznivým dopadům globalizace na
zaměstnanost a jako ochranu sektoru veřejnoprávního vysílání před
sociálním dumpingem, kde převažují nejistota a nízké pracovní normy.
Studovat a sledovat v celé Evropě kvalitativní a kvantitativní účinky
různých aspektů problému jako: nadbytečnost, zaměstnanecká nejistota,
intenzifikace / pružnost, ztráta kvalifikace, odborná příprava, sociální
práva, průmyslové vztahy, oborové normy, rovné příležitosti, bezpečnost
a ochrana zdraví.
Věnovat zvláštní pozornost zastupování zaměstnanců vykonávajících
jakoukoli atypickou práci, zlepšovat ochranu jejich sociálních práv a
požadovat pro ně rovná práva a rovný přístup k odborné přípravě,
zaměstnání a důchodovým dávkám jako mají stálí zaměstnanci.
Působit směrem k zvýšení účinnosti a viditelnosti odborového hnutí na
všech frontách v Evropě a vybudovat spojenectví napříč sektory stejně tak
jako spojenectví s ostatními sociálními skupinami odborového hnutí.
Zvýšit intenzitu úsilí zaměřeného na organizování nových členů, výměnu
informací, koordinaci a solidaritu na evropské úrovni mezi přičleněnými
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odborovými organizacemi s využitím synergického potenciálu
integrovaných zaměstnaneckých organizací jako například UNI.
Vypracovat nový přehled pro Evropský sociální dialog, který zůstává
jádrem naší strategie, má však také význam jako nositel sdělení, že
kvalita zaměstnanců je předpokladem kvality vysílání a že veřejnoprávní
vysílání si musí udržet vysoké pracovní standardy a podmínky odborné
přípravy, které přispívají k vynikajícím tradicím ve vysílání.
Pracovní Skupina postupně vypracuje tuto strategii a podle potřeby
navrhne konkrétní prováděcí opatření.

Praktiky ředitele ČT
Vážené kolegyně a kolegové,
z pověření Výkonného výboru NOO sděluji všem členům NOO, že na
čtyřech záznamových pracovištích v ČT byla objevena špionážní
zpravodajská
technika - mikrokamery a odposlech umístěné ve stropních podhledech.
Tato
technika byla proti zaměstnancům ČT použita na pokyn generálního
ředitele,
což pan Balvín na přímý dotaz potvrdil.
VV NOO považuje tyto praktiky za nepřípustný zásah do osobnostních
práv zaměstnanců ČT a proto podnikl následující kroky :
1) prostřednictvím právního zástupce kontaktoval Úřad na ochranu
osobních údajů a Městské státní zastupitelství v Praze a následně Policii
ČR, která použití špionážní techniky zdokumentovala a zahájila
vyšetřování
2) podal stížnost na generálního ředitele Radě ČT na jejím veřejném
zasedání dne 26.6.2002. Rada zahájila vlastní šetření.
VV NOO upozorňuje všechny zaměstnance, že v tuto chvíli není jasné,
zda podobná špionážní technika není použita i na dalších pracovištích ČT.
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Vedení ČT se v této souvislosti odvolává na upozornění umístěné ve
vrátnicích ČT, že objekty ČT jsou střeženy průmyslovou televizí. Jak
vyplynulo ze včerejšího jednání členů VV NOO s generálním ředitelem ČT,
vedení ČT považuje za průmyslovou televizi i špionážní zpravodajskou
techniku.
Žádáme předsedy OS, aby s výše uvedenými skutečnostmi seznámili
všechny zaměstnance ČT na svých pracovištích. O dalším vývoji situace
vás
budeme průběžně informovat.
Adam KOMERS
Nezávislá odborová organizace
České televize v Praze
140 70 Praha 4 - Kavčí hory

Příspěvek na mezinárodní konferenci UNIMEI v Athénách.
Public Service Broadcasting Conference
Athens, 15-16 June 2002
PŘÍSPĚVEK :
Vážené kolegyně a kolegové, přátelé:
Dovolte mi pozdravit Vás jménem odborových organizací sdružených v OS
MÉDIA v České republice, který byl založen 27.2.1990 a je členem UNI
MEI.
Náš svaz působí v našem duálním systému vysílání jako reprezentant
sektoru veřejnoprávních médií.
Koncem roku 2000 došlo i na veřejnoprávní sektor a pracovníci České
televize stávkovali za nezávislost zpravodajství. Namísto vánočních a
novoročních svátků trávených v klidu a míru v kruhu svých rodin, byli na
svých pracovištích a vedli boj proti politicky motivovaným snahám dostat
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veřejné vysílání pod kontrolu politických zájmů nebo pod kontrolu
soukromé společnosti. To není lichá obava, snahu o zahájení privatizace
veřejnoprávní ČT oznámil veřejně písemnou formou sám předseda
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Klaus dne 18.12.2000.
Když pak 31.12.2000 vedení Nezávislé odborové organizace ČT vyhlásilo
stávku, odstartovalo tak díky zprávám světových agentur všeobecně
známý sled událostí, v jehož počátku byla navenek nejviditelnější
několikadenní okupační stávka v newsroomu pražské redakce
zpravodajství. V průběhu stávky se ke stávce přidávali stále další
zaměstnanci ČT, takže celkový počet stávkujících v ČT v závěru stávky
přesahoval číslo 2400 .
V kritických dnech jsme se obrátili na UNI MEI s žádostí o podporu. Žádost
o projevy solidarity byla prostřednictvím centrály UNI-MEI rozeslána
přičleněným organizacím a nám začaly docházet projevy solidarity.
V této souvislosti bychom rádi jménem našeho odborového svazu
poděkovali všem, kdo nám zaslali projev solidarity.
Zvláštní poděkování pak patří jménem všech členů našeho svazu panu
Jimu Wilsonovi.
Díky jeho zájmu, se o našem střetu s establischmentem dozvěděla celá
Evropa, což významně posílilo naše úsilí a mělo nesmírně pozitivní přínos
jak v průběhu stávky, tak i pro její výsledek.
Jeho osobní přítomnost v Praze ve dnech, kdy situace kulminovala, pak
významně přispěla ke konečnému řešení.
Navštívil stávkující v budově TV v Praze na Kavčích Horách a vystoupil
jako host v jednom z nejsledovanějších televizních zpravodajských pořadů
v české republice „21“. Na vítězném shromáždění 9.února 2001 promluvil
přibližně k 2000 osobám v přízemí budovy české veřejnoprávní televize.
Stávka zaměstnanců ČT , solidárně podporovaná pracovníky českých
veřejnoprávních sdělovacích prostředků i všemi českými odborovými
centrálami, byla oficiálně ukončena o půlnoci 10. února poté, co
Poslanecká sněmovna zvolila nového prozatímního ředitele ČT a ten při
nástupu do funkce podepsal se zástupci stávkujících zaměstnanců dohodu
o ukončení stávky se závazkem splnit podstatné požadavky stávkujících.
Tak skončila vlastní stávka, boj o naplnění podepsaných dohod však bude
ještě dlouho pokračovat, protože mezi některými politiky stále přetrvávají
tendence k odvetě. Za jeden z nejdůležitějších výsledků stávky ale
jednoznačně považujeme skutečnost, že si zaměstnanci i veřejnost
uvědomili sílu a tím i nezastupitelný význam odborů jako jediných
zákonných zástupců zaměstnanců při sporech se zaměstnavateli. To, že ke
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stávkám nebo jiným akcím na obranu profesních zájmů, nezávislosti
veřejnoprávních médií a v neposlední řadě i svobody slova došlo
bezprostředně po událostech v ČT i v dalších, a to nejen
postkomunistických zemích, je toho zřetelným důkazem . OS Média bude
proto i nadále za svou prioritu považovat úsilí o zachování nezávislosti
sektoru veřejné služby v duálním systému rozhlasového a televizního
vysílání.
Tendence politiků uchovat si vliv na veřejnoprávní vysílání rozhlasu a
televize přetrvávají a jsou uplatňovány zejména prostřednictvím
ekonomických tlaků.
Odrazem těchto snah je momentální současná kritická situace ČT, která
dokonce dle doznání generálního ředitele má v tuto chvíli zajištěnu
existenci pouze do konce tohoto roku.
Vkládáme naděje do voleb, které probíhají 14. – 15.6.2002. Nedojde-li k
očekávaným změnám, hrozí kolaps rozhlasového a televizního vysílání
veřejné služby v České republice.
OS MÉDIA CZECH REPUBLIC
Public Service Broadcasting Conference
Athens, 15-16 June 2002
PAPER PRESENTED AT CONFERENCE :
Dear Colleagues and friends:
I have the honour to give you the best regards on behalf of the trade
unions associated in the National Trade Union of Mass Media in the Czech
Republic, established at 27 February 1990 and affiliated to the Media and
Entertainment sector of UNI (UNI-MEI).
Our National Trade Union operates in the Czech dual system of
broadcasting as a representative of the public media sector.
By the end of the year 2000 had emerged especial problems in the public
sector. Workers of the Czech television were on strike for editorial
independence. Instead of Christmas at home they were at their
workplaces and lead wage against politically motivated effort to have
public broadcasting under control of political interests or under control of
private corporation. It was not only idle misgiving, the effort to start
privatisation of the Czech TV had noticed publicly in writing the president
of the Chamber of Deputies of the Czech Republic Mr. Klaus himself on
18.12.2000.
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After call a strike on the 31 December 2000 by leaders of the Free Trade
Unions of the Czech TV started well known sequence of events, which
were observed all over the world thanks to the focus of world media
agencies. The most visible was occupational strike in the newsroom of
Prague TV. In the course of strike more and more workers of the Czech TV
joined to strike. The total number of strikers in the Czech TV exceeded
2400 persons.
In these critical days we ask UNI-MEI and affiliates for support in any way.
From the centre of UNI-MEI our call for support was distributed to
affiliates and we were obtaining every day letters of favour and solidarity.
In this context I would like once again on behalf of our union to give
thanks to all affiliates which send us letters of solidarity in these
ultracritical days.
Special thanks in behalf of all members of our Trade Unions are for Mr.
Jim Wilson, Director of UNI-MEI sector. Thank to his interest and credit all
the Europe got to learn about our conflict with establishment and that fact
reinforced us well in our struggle and it was eminently positive asset not
only in the course of strike but as well for final result. His personal
presence in Prague in the days, when the situation was culminating,
contribute significantly to final resolution. He visited strikers in the TV
facilities in Prague and was appearing as a guest in the Czech Republic
most watched TV-news magazine programme "21". On the victorious
meeting 9 February 2001 he addressed about 2000 persons in the ground
floor of the building of Czech TV.
The Czech media workers' strike, supported with solidarity of other public
media and with all National Unions in the Czech Republic, was officially
called off at midnight 10 February, after when Chamber of Deputies
choose the new director of the Czech TV, which has signed after his
accession to his function agreement on the termination of the strike
including commitment to fulfil substantial requirements on the side of the
strikers.
This was happy end of the strike, but the fight for filling of the signed
agreements will be on the go, in virtue of present tendencies some of the
politicians to make revenge. One of the most significant results of the
strike is surely the fact, that not only workers but public have realised the
force and irreplaceable importance of Trade Unions in the function of legal
representatives of workers in the cases of conflict with employers.
The next actions for defence of professional interests, independence of
media and as well freedom of speech following after the events in the
Czech TV even in other not only post-communist countries are one of the
evident proof of this fact. Therefore, Trade Union of Mass Media will rate
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in the future the effort for independence of public media sector with dual
system of TV and radio broadcasting as a significant priority.
Tendencies of polititians to preserve his impact on radio and TV public
broadcasting are persistent and are applied mainly by means of economic
pressure. Reflection of these efforts is current critical situation in the
Czech TV, which existence is according to acknowledgement of the general
director guaranteed only to the end of this year.
We hope that chance is in elcections which will take place on 14. – 15. 6.
2002. In case of the fall of the expected changes is imminent risk of
breakdown of radio and TV public broadcasting in the Czech Republic TV.
Thank you for your attention.
TRADE UNION OF MASS MEDIA
CZECH REPUBLIC

Odpoveď VV NOO ČT, na sdělení GŘ všem
zaměstnancům
Vážený pane generální řediteli,
protože nemáme možnost oslovit všechny zaměstnance stejně jako Vy,
omlouváme se, že jsme opětovně nuceni použít formu otevřeného dopisu.
Dovolte, abychom reagovali na Vaši odpověď na otevřený dopis ze dne
16.5.2002, ve kterém jsme Vás vyzvali, abyste zvážil, zda by nebylo
vhodné do uzavření celé kauzy předat řízení České televize někomu
jinému a Vám svěřenou funkci prakticky nevykonávat.
Ve sdělení všem zaměstnancům ČT ze dne 17.5.2002 uvádíte, že námi
navržený postup Vám neumožňuje ani § 9 zákona o České televizi ani
zákoník práce.
Dovolujeme si Vás upozornit, že zákon o České televizi v § 9 odst. 1
stanoví, že v době nepřítomnosti zastupuje generálního ředitele jím
pověřený zástupce. V § 128 zákoníku práce se stanoví, že pokud nemůže
zaměstnanec konat práci z důležitých důvodů týkajících se jeho osoby,
poskytne mu zaměstnavatel pracovní volno.
Zákon o České televizi ani zákoník práce tedy nebrání generálnímu
řediteli, aby si vzal dovolenou nebo neplacené pracovní volno z důležitých
důvodů týkajících se jeho osoby a v době své nepřítomnosti pověřil
zástupce.
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V Praze dne 20. května 2002
Členové VV NOO ČT v Praze :
Antonín D e k o j v.r.
Karel D u b v.r.
Jiří Č e r n ý v.r.
Adam K o m e r s v.r.
Michal Z u b r v.r

Otevřený dopis generálnímu řediteli ČT
Jiřímu Balvínovi
Otevřený dopis
generálnímu řediteli ČT Jiřímu Balvínovi
Vážený pane generální řediteli,
obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem jako na člověka, o kterém
jsme přesvědčeni, že mu osud České televize není lhostejný.
Události, které se kolem Vaší osoby začaly odehrávat začátkem tohoto
týdne, kdy jste byl v souvislosti s výkonem funkce generálního ředitele
České televize obviněn policií ze dvou trestných činů, nás však naplňují
obavami, že jméno této veřejnoprávní instituce je vážně poškozeno a
důvěra v ní opět oslabena.
Alespoň částečná náprava těchto smutných faktů je nyní, podle našeho
názoru, jen ve Vašich rukou. Proto zvažte, prosíme, zda by v tuto chvíli
nebylo vhodné, abyste dočasně, do uzavření celé kauzy, předal řízení
České televize někomu jinému a do vyřešení případu svou funkci prakticky
nevykonával.
Chceme zdůraznit, že ctíme presumpci neviny a tudíž nežádáme Vaši
rezignaci. V civilizovaném světě je však naprosto běžné, je-li u takto
vysoce postaveného funkcionáře podezření ze spáchání trestného činu,
navíc v souvislosti s výkonem jeho funkce, že takový člověk sám
dobrovolně odchází tzv. mimo službu a vyčká řádného uzavření případu
policií a soudem. Tím nepřiznává vinu, jen deklaruje odpovědnost a
dobrou vůli dát věci do pořádku. Jsme přesvědčeni, že takový postup je ve
Vašem případě na místě. V sázce totiž není nic menšího, než dobré jméno
České televize.
V Praze 16.května 2002
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VV NOO ČT v Praze :
Antonín D e k o j v.r.
Karel D u b v.r.
Jiří Č e r n ý v.r.
Adam K o m e r s v.r.
Michal Z u b r v.r.

Zrušení stávkové pohotovosti v České
televizi
Stávkový výbor NOO ČT v Praze v návaznosti na podpis (29.4.2002)
kolektivní smlouvy na rok 2002 mezi ČT a zaměstnanci ČT, odvolal
stávkovou pohotovost a to s platností od 29.4.2002, 13:00 hodin.
Vedení ČT se v kolektivní smlouvě zavázalo valorizovat mzdy zaměstnanců
ČT s platností od 1.10.2002. Bez tohoto závazku vedení ČT by odborové
organizace v ČT kolektivní smlouvu na rok 2002 nepodepsaly. I přes
říjnovou valorizaci poklesnou reálné příjmy zaměstnanců ČT v letošním
roce o cca 18 procent.
Adam KOMERS
Česká televize
Praha 4 - Kavčí hory
Stávka v ČT zažehnána, další možná hrozí
PRAHA 29. dubna ( z ČTK) - Vedení České televize (ČT) dnes po složitých
jednáních podepsalo s odboráři kolektivní smlouvu na letošní rok. Odboráři
nakonec uznali bezvýchodnou ekonomickou situaci televize a souhlasili s
tím, že se reálné příjmy zaměstnanců letos sníží o 18 procent.
Hrozba stávky tak sice byla zažehnána, ale nové protesty v České televizi
jsou na obzoru. Odborový předák Antonín Dekoj totiž připustil stávku kvůli
údajným cenzurním zásahům vedení do pořadu Přesčas. "Podpisem
kolektivní smlouvy se v daném okamžiku odvrátila hrozba stávky, která
skutečně byla na pořadu dne. Stávka ale klidně může propuknout z
důvodů jiných, a to z důvodů cenzury," oznámil krátce po podpisu
smlouvy Dekoj.
Poukázal na herce Jana Krause, který skončil s moderováním pořadu
Přesčas. Nadřízení mu zakázali pozvat do pořadu členy Rady ČT s tím, že
jde o vnitřní záležitost televize.

17/20

Generální ředitel České televize Jiří Balvín vzápětí Dekojovi oponoval.
"Zcela to odmítám, to žádné cenzurní zásahy nejsou," prohlásil.
Odboráři nepovažují kolektivní smlouvu za svůj neúspěch. I když neuspěli
s mzdovými požadavky, podařilo se jim omezit prodlužování pracovních
poměrů na dobu určitou. Nelíbí se jim ale, že zatímco oni vzali na vědomí,
že televize na vyšší platy nemá, členové Rady ČT žádají zvýšení platů. "To
hraničí s nehorázností," uvedl Adam Komers z Nezávislé odborové
organizace. Balvín se s odbory shodl v tom, že ČT se ne vlastní vinou
ocitla v neudržitelné finanční situaci. Ředitel tvrdí, že pokud se systém
financování veřejnoprávních médií nejpozději během začátku příštího roku
výrazně nezmění, nemají šanci přežít. Zpřísnit se má hlavně výběr
koncesionářských poplatků.

Aktuální informace z UNI
Zajištění zaměstnanosti pracovníků médií a pluralismus médií
Po týdnech vyjednávání se úvěrovým bankám a minoritním akcionářům
nepodařilo dosáhnout dohody ohledně ozdravného plánu na záchranu
Kirch Media a byl podán návrh na prohlášení konkursu.
Řídící výbor UNI vyjádřil svoji solidaritu s pracovníky médií u firmy Kirch a
plně podporuje výzvu ver.di k jednání u kulatého stolu ohledně zajištění
zaměstnání pro pracovníky ve společnosti během obtížného období nebo
během restrukturalizace společnosti. Zajištění zaměstnání musí být hlavní
prioritou restrukturalizačního plánu.
Deregulace a "laisser-faire" politika v situaci, kdy dochází ke koncentraci
médií jsou počátkem úpadku firmy Kirch. Namísto vytvoření
konkurenčního a pluralistického prostředí v oblasti médií v Evropě,
deregulace médií na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU přispěla k
vytvoření oligopolní tržní struktury, která byla původem scénáře, ve
kterém vertikálně integrované společnosti dominují na trzích a
neponechávají prostor pro konkurenci a větší zaměstnanost v různých
oborech mediálního sektoru. Úpadek firmy Kirch zdůrazňuje nebezpečí,
které ssebou nese koncentrace médií, nejen pokud jde o pluralismus
médií, ale také pokud jde o růst a konkurenceschopnost v audiovizuálním
sektoru a o zaměstnanost.
Spolu s globalizací se koncentace médií stává globálním a Evropským
problémem. Jako reakci na rostoucí nebezpečí koncentrace médií a
deregulace v Evropě, je třeba přijmout opatření na úrovni EU k zabránění
dalšího urychlování kncentrace médií. Evropský zákon o hospodářské
soutěži nepostačuje k zajištění plurality médií. Je třeba uplatnit specifické
předpisy pro sektor na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, aby se zajistila
perspektiva růstu a zaměstnanosti v Evropském audiovizuálním sektoru.
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Vyzýváme Evropskou unii, aby stanovila bariéry vlastnictví a vzájemného
vlastnictví na úrovni EU prostřednictvím Evropské směrnice o vlastnictví
médií.

Otevřený dopis poslancům parlamentu ČR
Vážené poslankyně, vážení poslanci,
zaměstnanci České televize, zastoupeni Nezávislou odborovou organizací
ČT v Praze, Odborovou organizací ČT - TS Brno a Základní odborovou
organizací ČT - TS Ostrava, jsou pobouřeni, že Rada ČT zveřejnila a
předložila Poslanecké sněmovně PČR Zprávu o činnosti ČT v roce 2001 ve
znění, které nebylo všemi členy Rady řádně projednáno a odsouhlaseno.
Vzhledem k tomu, že se dnes máte zabývat mimo jiné i touto výroční
zprávou, dovolujeme si vás upozornit na některé závažné skutečnosti, bez
kterých by těžko mohlo být vaše hodnocení zmíněného dokumentu
objektivní.
Především byste měli vědět, že tato zpráva není výsledkem společného
úsilí všech členů Rady ČT, ale představuje pocity a postoje pouze několika
z nich. Neumíme si takový postup vysvětlit, a jakkoli jde o záležitost
nanejvýš absurdní, buďte ujištěni, že odpovídá skutečnému stavu věcí.
Důkazem je například postoj pana prof. Koháka, který se od obsahu
zprávy distancoval, případně podiv paní Hůlové a pana Formana, kteří se s
některými formulacemi měli možnost seznámit až na zasedání FITESu dne
8.4.2002.
Jenom tímto neobyčejně nestandardním způsobem vypracování zprávy se
do ní mohlo dostat tolik omylů, polopravd, lží a pomluv.
Uvedeme jenom některé z nich:
 ČT není dítětem komunistického režimu, byla založena 1.1.1992.
 Odborové organizace zdůvodněnému a promyšlenému snižování počtu
zaměstnanců nikdy nebránily a stejně tak s pochopením vítaly ty změny v
podniku, které vedly ke zvýšení kvality a efektivity jeho činnosti. Jako
ilustraci stačí uvést snížení počtu zaměstnanců z původních 4309 na
dnešních 2851, to je o 39%, a rozsáhlou restrukturalizaci, probíhající v
letech 1993-1994.
 Jako vyslovenou lež, a tedy pomluvu, musíme chápat nařčení
odborových organizací, působících v ČT, že překročily v minulosti rámec
vymezený jim zákonem, a tohoto jednání že se dopouštějí dodnes. Toto
tvrzení není ve zprávě jakkoli doloženo, neboť ani býti nemůže.
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 Ve zmíněné zprávě je veřejnost lživě informována i o nákladech stávky,
do kterých byla započtena i částka na řádné mzdy zaměstnanců. Tu by
bylo nutné vyplatit i v případě, že by k žádným mimořádným událostem
nedošlo. Naopak zaměstnanci se vzdali části svých mzdových nároků na
úhradu auditu, který sami požadovali.
Skutečnost, že tak závažný dokument je předložen Poslanecké sněmovně
ve znění, se kterým bylo na poslední chvíli účelově manipulováno, nás
šokuje. Rada ČT by měla zjistit a zveřejnit, kdo je autorem dodatečných
úprav.
Zároveň si klademe následující otázky:
 Kolikrát se v uplynulém období do oficiálních prohlášení a zpráv Rady ČT
dostaly výroky, které nevyjadřovaly skutečný názor rady, ale pouze názor
jednotlivých členů?
 Komu má prospět, že ČT je před veřejností neprávem ostouzena?
 Jaké kroky podnikne Poslanecká sněmovna, pokud se přesvědčí o námi
zmiňovaných skutečnostech?
V Praze dne 9. dubna 2002
Antonín Dekoj v.r.
předseda NOO ČT
v Praze TS Brno

Ing. Jan Chládek v.r.
předseda OO ČT
TS Ostrava
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Pavel Pernička v.r.
předseda ZOO ČT

