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Vymahačské praktiky se nelíbí
V Praze dne 13.8.2008
Vážený pane předsedo,
dovolte, abych jménem odborového svazu sdělovacích prostředků vyjádřil
znepokojení, které členové našeho svazu pociťují nad způsobem, kterým
jsou v současné době vymáhány koncesionářské poplatky České televize.
Všichni členové svazu jsou pracovníci veřejnoprávních médií a velmi dobře
si uvědomují důležitost důsledného a správného výběru koncesionářských
poplatků pro náležité fungování a samotnou existenci těchto médií.
Souhlasíme tedy pochopitelně se snahou vyhledávat účinné formy, jež by
měly přimět k placení ty, kteří se mu snaží vyhýbat.
Jsme však přesvědčeni, že způsob, který zvolila v nedávném období Česká
televize, je zcela nešťastný. Firma, kterou vedení televize pověřilo tímto
úkolem, si počíná netaktně, neprofesionálně a svými kroky neustále vrší
další a další nedůvěru a nelibost v řadách koncesionářů. Je tedy zřejmé,
že důsledky tohoto postupu jsou kontraproduktivní, mohou se postupně
obrátit proti původnímu záměru a výběr poplatků a tím i financování médií
veřejné služby ohrozit.
Jménem vedení OSMedia chci vyjádřit přání, aby se Rada České televize
tomuto problému věnovala a přiměla vedení České televize k co
nejrychlejšímu přijetí účinných kroků, jež by vedly k nápravě této situace
a opětovnému získání důvěry koncesionářů.
Děkuji
s pozdravem
Mgr. Jiří Hubička
předseda OSMedia
Vážený pan
PaedDr. Jiří Baumruk
předseda Rady České televize
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Výzva ČMKOS pro OSMEDIA
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Poděkování předsedy parlamentního výboru
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Podpora protestů ČMKOS
V Praze dne 28. května.2008
Vážený pane předsedo,
jménem členů odborového svazu Media, chci vyjádřit plnou podporu
výstražné hodinové stávce, kterou ČMKOS vyhlašuje v protestu proti
reformním krokům, jimiž vláda hodlá výrazně poškodit životní úroveň
převažující většiny obyvatel této země.
Negativní dopady unáhlených, nekoncepčních a ve své podstatě
nehumánních kroků, které vláda podniká a chystá se přijmout, si
uvědomujeme všichni. Všem soudným občanům jsou zřejmá rizika, která
jsou s nimi spojena. Plně si uvědomujeme závažnost a nebezpečí dopadu
vládních reforem – a to zejména pro oblast zdravotnictví, školství, v
nemenší míře i kultury a veřejných sdělovacích prostředků. Vždyť i média
veřejné služby a jejich zákonem daná činnost jsou čas od času ohrožovány
ze strany politické reprezentace zjevnými pokusy omezit jejich
nezávislost.
Přesto však v tuto chvíli zůstáváme v rovině morální podpory kroků, které
uskutečňují jednotlivé odborové svazy sdružené v ČMKOS. V prostředí
veřejnoprávních sdělovacích prostředků jsme se rozhodli prozatím do
výstražné stávky aktivně nezapojovat. K tomuto rozhodnutí nás vede
jediný důvod:
chceme zůstat věrni svému poslání a nepřerušovat plynulý tok informací
programu, jímž jsme svým posluchačům a divákům povinováni.
Dovolte, abych Vám současně poděkoval za odpověď na dotaz, který jsem
Vám adresoval v souvislosti s vyhlášením stávkové pohotovosti. Vaše
vysvětlení je srozumitelné a dává mi naději, že chystané protestní kroky
se setkají s úspěchem.
S přátelským pozdravem
Jiří Hubička
předseda
Vážený pan
Milan Štěch
předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
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Potěšil nás dopis Václava Kasíka GŘ ČRo
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Vážený pane generální řediteli,
Vaše poděkování za spolupráci při odvrácení nešťastné senátní novely
autorského zákona mne velmi potěšilo.
Zároveň předpokládám, že spolupráce v této oblasti bude potřebná i v
budoucnosti a dovoluji si doufat, že bude pokračovat stejně úspěšně.
S přátelským pozdravem
Božena Petrová.
Vážený pan
Václav Kasík
generální ředitel Českého rozhlasu
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Odpověď Milana Štěcha
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Dopis předsedovi ČMKOS
V Praze dne 7.5.2008
Vážený pane předsedo,
chtěl bych jménem odborového svazu Media vyjádřit sympatie a podporu
záměrům Českomoravské konfederace odborových svazů, které jste
formuloval ve vztahu k velkému množství vládních opatření, jež dopadají
velmi negativně na život občanů. Sdílíme rozladění a rozhořčení našich
kolegů z ostatních odborových svazů a souhlasíme s tím, aby k vyjádření
odporu vůči vládnímu postupu bylo využito všech prostředků, které nám
zákonné normy dávají.
V této souvislosti se Vás chci však zeptat, pane předsedo, do jaké míry lze
považovat za využití zákonných norem hrozbu vyhlášení generální stávky,
která ve Vašich prohlášeních zazněla. Nejsme jistě proti využití těch
nejpádnějších argumentů a hrozeb, nicméně jsme si vědomi, že právo na
stávku je v našich zákonech přesně vymezeno a je odborářům dáno pouze
v souvislosti s kolektivním vyjednáváním, přesně řečeno jako poslední
možnost poté, kdy selže dohoda odborů a zástupců zaměstnavatele, kdy
selže rovněž snaha o využití zprostředkovatele.
Obáváme se, že v jiných případech je vyhlášení stávky vždy možno
označit za porušení platných zákonů.
Tato naše obava není v žádném případě projevem snahy otupit ostří a
pádnost odborářských argumentů. Naopak bychom rádi znali Váš názor na
to, zda je naděje, že z Vaší iniciativy – ať už jako předsedy ČMKOS, nebo
jako senátora - vzejde návrh na právní zakotvení širšího rámce práva na
stávku, tak jak je to běžné v celé EU.
Děkuji Vám a chci vyjádřit naději, že nalezneme příležitost o tomto
problému společně diskutovat.
S pozdravem
Za výbor OSMedia
Jiří Hubička předseda
Vážený pan
Milan Štěch
předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

11/18

Dopis UNI-MEI a odpověď
Jim Wilson
Director UNI-MEI
Prague 7.5.2008
Dear colleagues!
I would like to ask you for a little help, maybe only for an advice.
Area of public right media in our country is constantly confrontated with
indiscriminate attacks. Trade Union „Media“ tries to defend public right
mass madia sphere against many attempts to restrict freedom and
independence of Czech radio and Czech television. Recently we were
succesful and we managed to influence the Czech Parliament which
rejected one absurd suggestion for restriction of money sources. If it
would have been accepted the financial sources for Czech radio and Czech
TV would be stricktly cut.
We are sure that there will be another attempts in future. For this reason
Trade Union Media decided to open public discussion on the topic: „the
role of public right media in Czech republic in the time of unifying Europe“.
This discussion should involve representatives of media workers, media
management, independent media theorist and also members of state
executive.
As far as i was informed the European commission plans to formulate a
new rules, or new principles which should be obligatory for public right
media in all EU countries. I m sure that discussion on this field will be held
in cooperation with EBU and also with UNI MEI.
So – i would like to ask you for informations about this topic. Be so kind
and let me know when this talks with European commission will be opened
and how far trade union organizations will be involved in it.
Thank you for you cooperation
Yours sincerely
Jiří Hubička
chairman of Trade Union Media Czech Republic
Dear Bozena,
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The Commission is indeed reviewing the regulation on state aidin public
service broadcasting. We have worked very closely with the EBU but also
the
journalists during the last 10 months on that issue. We have taken part in
the public consultation the European Commission organised. For your
information I send you the copy of our statement and the Commission's
consultation texts. Please do not hesitate to contact me for any
information you need or question you may have. We could alos discuss
more
in Prague on 5 and 6 June. I am very interested to learn more in the
situation you are facing in the Czech Republic.
Best regards,
Johannes
(See attached file: EURO-MEI on PSB Review.pdf)(See attached file:
broadcasting_comm_memorandum.pdf)(See attached file:
broadcasting_comm_questionnaire_en.pdf)
Johannes Studinger
Deputy Director
UNI-MEI Global Union
130 media, entertainment, arts & sports unions in over 70 countries
31, Rue de l'Hôpital
Box 9
1000 Brussels - Belgium

13/18

Nesouhlas ROZO se senátním "přílepkem
koncesionářského zákona"
Vedení Poslanecké sněmovny a poslancům
Vážený pane předsedo,
Mimořádnost a závažnost situace mě přiměla, abych se na Vás
obrátila jménem Odborové základní organizace pracovníků Českého
rozhlasu v souvislosti s projednáváním novely autorského zákona a
k ní připojené novely zákona o rozhlasových a televizních
poplatcích (sněmovní tisk 289/4), která je zařazena na 30. schůzi
Poslanecké sněmovny 22. dubna 2008 od 14. hodiny.
V situaci, která nastala po vrácení této novely Senátem, je naší
povinností podpořit snahu vedení Českého rozhlasu a odborového
svazu Média, aby novela v senátním znění přijata nebyla.
Schválení novely zákona o rozhlasových a televizních poplatcích v
rámci novely autorského zákona Poslaneckou sněmovnou by v této
verzi mělo zničující dopad na chod a další vývoj Českého
rozhlasu, zejména na jeho zaměstnance. Propad v ročních příjmech
rozhlasu, vyčíslený na 12,5 %, by znamenal omezení investic,
programů a dalších aktivit, které zákon Českému rozhlasu ukládá.
Přijetí novely by především způsobilo hromadné propouštění
zkušených a kvalifikovaných zaměstnanců, kterému bychom se za
těchto okolností nevyhnuli. Situaci konkrétněji popsalo vedení
rozhlasu ve svém stanovisku, které Vám bylo také zasláno.
Prosím Vás, abyste se svým vlivem zasadil o to, aby novela
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autorského zákona ve znění vráceném Senátem nebyla přijata.
S úctou
Blanka Tůnová v.r.
předsedkyně
Rozhlasové, odborové základní organizace Českého rozhlasu
V Praze 11. dubna 2008

Nesouhlasíme se senátní novelou
"koncesionářského zákona"
V Praze dne 10.4.2008
Vážený pane poslanče,
obracím se na Vás jménem odborového svazu Média, který hájí činnost a
zájmy českých veřejnoprávních médií.
Chtěl bych upozornit na závažný problém, který se objevil v okamžiku,
kdy Senát ČR připojil k projednávané novele autorského zákona poměrně
nečekaně také novelu Zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a
televizních poplatcích. Skutečnost, že touto novelou by byly podnikatelské
subjekty povinny platit pouze „rozhlasový poplatek z jednoho
rozhlasového přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s
ním, a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače, který používá k
podnikání“, přinese velmi vážné a negativní důsledky pro plnění poslání a
funkcí, jež jsou České televizi a Českému rozhlasu vymezeny a určeny
zákonem o veřejnoprávním vysílání obou médií.
Konkrétní vyčíslení finančního propadu, který by přijetí této novely
přineslo, Vám jistě představitelé managementu veřejnoprávních médií
detailně vyčíslili. (Jen jako příklad uvádím, že pro Český rozhlas by
uvedení této novely v život znamenalo snížení příjmů z poplatků o jednu
osminu, v absolutních číslech asi 250 miliónů korun, což by si nesporně
vynutilo nežádoucí a z hlediska posluchačů nevítanou redukci programu a
omezení činnosti.)
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Poněkud překotné senátní rozhodnutí signalizuje, že mu rozhodně
nepředcházela žádná důsledná a konzistentní úvaha, která by anticipovala
všechny dopady, jež může novela vyvolat v oblasti veřejnoprávního
vysílání.
Jakkoli jsou obsah a naplnění pojmu „veřejnoprávnost“ formulovány
zákonem, řada kroků a rozhodnutí, k nimž v poslední době dochází (mimo
jiné problematická nominace členů obou rad pro televizní, či rozhlasové
vysílání, obsazení rad lidmi, u kterých dochází k jasnému střetu zájmů a
kteří svými nekompetentními zásahy činnost veřejnoprávních médií
poškozují), svědčí o tom, že samotné naplnění „veřejnoprávnosti“ není
stále přesně a racionálně ukotveno.
Žádám Vás, pane poslanče, abyste se svým vlivem pokusil zabránit přijetí
senátní novely Zákona č. 348/2005 Sb. v okamžiku, kdy ji bude
projednávat Poslanecká sněmovna ČR.
Současně Vás chci požádat, abyste podpořil návrh, aby na půdě
Parlamentu, v jeho příslušných komisích, byla zahájena soustředěná
diskuse, která by (za účasti zástupců zmíněných médií, nezávislých
odborníků v oblasti mediální činnosti a také za účasti představitelů
odborového svazu Média) řešila koncepčně a systematicky přístup k vývoji
veřejnoprávních médií u nás.
Děkuji Vám na pozornost.
S úctou Za OSMEDIA
Mgr. Jiří Hubička
předseda OS
Poslancům
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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Stanovisko RV OSMEDIA k situci
Radiožurnálu
Prohlášení Republikového výboru
Republikový výbor OSMedia se zabýval situací vzniklou po změnách, ke
kterým došlo ve vysílání ČRo-1 stanice Radiožurnál.
Dospěl k následujícímu stanovisku, které sdílí s výborem Rozhlasové
základní odborové organizace.
1. RV OS media se nechce v tuto chvílí dopouštět ukvapeného hodnocení a
vyslovovat názor na podobu nového modelu vysílání ve stadiu, kdy
program stále prochází změnami. Navrhuje proto, aby byla soustředěnější
a objektivní diskuse o nové podobě programu ČRo 1 vedena s přibližně
měsíčním odstupem od zahájení vysílání nového schématu. Navrhuje
uskutečnit diskusi na únorovém zasedání Rady předsedů (7.2.2008) a
vyzývá v té souvislosti všechny členy odborové organizace (včetně kolegů
odborářů z ČT a ČTK), aby si na podobu vysílání Radiožurnálu vytvořili –
na základě co nejobsáhlejšího osobního poslechu vysílání – svůj názor,
kterým do diskuse vstoupí.
2. Bez ohledu na toto rozhodnutí vyjadřuje RV OS média znepokojení nad
způsobem mediálního vystupování představitelů rozhlasu, které je ve
vztahu k objasnění cílů změn vůči posluchačům kontraproduktivní.
Za RV
Mgr. Jiří Hubička
předseda OSMEDIA
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Prohlášení NOO ČT Brno a novoroční výzva k
odstoupení nového ředitele brněnského
studia
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