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Společné stanovisko iniciativ Gorily on-line v ohrožení,
NECHCEME PŘELADIT (nemáme kam) a občanského sdružení ProWave
Vážený pane poslanče,
přivítali jsme informaci o tom, že kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zabývá činností Rady pro Český
rozhlas (dále jen „Rada“), jejíž činnost více než 12 měsíců sledujeme, a to se značným znepokojením, neboť máme důvodnou obavu, že
Rada vykonává svoji činnost v rozporu se zákonem č. 484/1991 Sb., jakož i jinými zákony. Domníváme se, že Rada ČRo porušuje zákony
tímto způsobem:
I. Výplata odměn místopředsedům Rady a náhrada cestovních
výloh členům Rady
Zákonem č. 484/1991 Sb. byla zřízena Rada Českého
rozhlasu (dále jen „Rada“), jejíž členové jsou voleni a odvoláváni
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.
V ustanovení § 4 odst. 7 je pak výslovně uvedeno, že Rada volí ze
svého středu předsedu a odvolává ho.
Nad rámec tohoto ustanovení si Rada ustanovila ve svém
jednacím řádu (Rada přijímá jednací řád, do 30-ti dnů ode
dne svého ustanovení) jako zvláštní orgán Rady tříčlenné
předsednictvo Rady, které tvoří předseda Rady a dva
místopředsedové Rady. Na tuto skutečnost byla Rada písemně
upozorněna dopisy ze dne 8. 2. 2008 a dne 21. 3. 2008.
Skutečnost, že zřízení předsednictva jakož i funkcí místopředsedů
Rady nemá oporu v zákoně, vyplývá mimo jiné i z ustanovení §8a
téhož zákona upravující působnost Dozorčí komise Rady, které
ve svém odst. 4 stanoví, že Dozorčí komise ze svých členů volí
a odvolává svého předsedu a místopředsedu, který zastupuje
předsedu. Pokud by zákonodárce měl v úmyslu, aby Rada měla
možnost zřídit funkce místopředsedů, pak by toto výslovně
v předmětném zákoně uvedl. Obdobně tak učinil v Zákoně
o rozhlasovém a televizním vysílání. V neposlední řadě tuto
skutečnost potvrzují senátní návrhy novel Zákona o České televizi
a Zákona o Českém rozhlasu(Sněmovní tisk 544/0 Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky), kde je navrhována
změna § 4 odst. 9 v tomto znění: Rada ze svých členů volí a
odvolává svého předsedu a 4 místopředsedy.
Z ustanovení § 4 odst. 6 pak dále vyplývá, že členství v Radě
je veřejnou funkcí. V souvislosti s jejím výkonem pak přísluší
členům Rady přiměřená odměna, jejíž výši určí svým usnesením
Poslanecká sněmovna.
Výše měsíční odměny členů Rady činí částku 17.000,- Kč, odměna
místopředsedů pak částku 22.000,- Kč a odměna předsedy
částku 27.000,-Kč.

Vyplácení odměn místopředsedům Rady a vyplácení cestovních
náhrad členům Rady na zasedání předsednictva, jehož legitimita je
sama o sobě sporná, je dle našeho názoru v rozporu se Zákonem
o Českém rozhlasu.
Domníváme se, že v rozporu se zákonem je i zřízení samotného
předsednictva Rady, neboť zákon takovýto zvláštní orgán
nezná. Neveřejná zasedání předsednictva Rady, která se konají
pravidelně každý týden, jsou ve své podstatě neveřejná zasedání
Rady, neboť zasedání předsednictva Rady se účastní i ostatní
členové Rady, a to zpravidla všichni členové Rady. Zákon přitom
jednoznačně stanoví, že zasedání Rady musí být veřejná.
Argument, že na zasedání předsednictva Rady nejsou přijímána
žádná usnesení je zcela lichý, neboť téměř veškerá činnost Rady
se odehrává právě na jednotlivých neveřejných zasedáních
předsednictva, což vyplývá z jednotlivých zápisů předsednictva
Rady a zasedání Rady. Na webové stránce Rady je stále
k dispozici Prohlášení Rady ČRo ze dne 10. 12. 2008 s podtitulem
„schváleno na rozšířeném předsednictvu“. Přestože toto
prohlášení bylo následně schváleno radou, bylo publikováno před
jejím zasedáním 17. 12. 2008 – bylo s ním tedy zacházeno, jako by
bylo schváleno radou ještě před jejím zasedáním.
II. Omezování účasti veřejnosti a její identifikace
Princip veřejného zasedání Rady pak byl, jak vyplývá
z důvodové zprávy k Zákonu o Českém rozhlasu, zakotven jako
„další významný posun ke zprůhlednění činnosti Rady, přičemž
veřejnosti, kterou Rada zastupuje, se tím dává větší možnost
kontroly práce tohoto orgánu“.
Rada pak nejenže svoji činnost vykonává „za zavřenými dveřmi“,
ale snaží se omezit přístup veřejnosti i na svá veřejná zasedání,
s poukazem na nedostatečnou kapacitu zasedací místnosti. Část
veřejnosti tak není na veřejné zasedání Rady vpuštěna. Děje se
tak opakovaně, naposledy při zasedání Rady v lednu a únoru
tohoto roku, a to přesto, že ze strany Českého rozhlasu byly Radě
nabídnuty zasedací místnosti s větší kapacitou.

Na neveřejném zasedání předsednictva Rady dne 18. 2. 2009
pak ze strany předsedy Rady ve vztahu ke generálnímu řediteli
Českého rozhlasu zazněly ohledně zajištění zasedání Rady
v místnosti s kapacitou 20-ti lidí tyto požadavky:
a) využít zabezpečovacího systému ČRo, vč. zajištění proškolené
ochranky, která bude fungovat jak ve vstupní hale, tak u
vchodu do zasedací místnosti
b) stanovit počet sedadel: první řada – vyhrazena pro novináře
		
ostatní řady – pro veřejnost
/vpustit pouze osoby, které budou sedět, nutno dodržet
kapacitní limit/
c) vyhotovení prezenčních listin - zvlášť pro novináře a zvlášť
pro veřejnost (identifikace osob je nutná z bezpečnostních
důvodů), kopie předat sekretariátu RČRo
d) kontrola předmětů, které přináší veřejnost - nevhodné
předměty z bezpečnostních důvodů nevpustit do jednací síně.
V předmětech typu věnce, stará radia, plyšáci, dorty atd.
mohou být ukryty předměty ohrožující bezpečnost.
Rada tedy nejen omezuje právo veřejnosti na účast na jejím
zasedání, ale přivlastňuje si i právo jednotlivé účastníky přítomné
na zasedání Rady identifikovat pro svoje potřeby, a to pod
záminkou bezpečnostních důvodů (viz bod c) - předání prezenční
listiny s identifikací osob sekretariátu Rady). Že tento postup je
zcela v rozporu nejen se zákonem o ochraně osobních údajů, ale i
demokratickými principy naší společnosti, pak není třeba dodávat.
Rovněž je otázkou, kdo je odpovědný za zajištění zasedání Rady a
zda Rada nepřekračuje své zákonné pravomoci, pokud v této věci
ukládá povinnosti generálnímu řediteli Českého rozhlasu.
III. Nakládaní s osobními údaji
V souvislosti s výše uvedeným je pak nutné zmínit i další krok
Rady, kdy je důvodná obava, že Rada nakládá s osobními údaji
v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, neboť Rada
v reakci na výzvy zástupců občanské iniciativy Gorily online v ohrožení uvedla na svém zasedání jména, příjmení a
plné adresy trvalého bydliště těchto osob, t.j. údaje které
jednoznačně umožňují jejich plnou identifikaci a tyto údaje
dále uvedla i ve svém zápise ze zasedání Rady, který je
veřejně přístupný. Výzvy veřejnosti k dodržování zákona ze
strany Rady pak označila Rada jako pomluvu a přijala usnesení
č. 21/09, kterým pověřuje předsedu Rady ČRo, aby vůči těmto
osobám zahájil právní kroky, to vše veřejně za přítomnosti
zástupců medií. Negativní důsledky předmětného tvrzení vůči
zástupcům veřejnosti, včetně jejich plné identifikace pak byly o
to větší, neboť media informující o zasedání Rady informovala
zejména o této skutečnosti, včetně uvedení jmen.

IV. Pokračování v bossingu generálního ředitele a dalších
zaměstnanců ČRo
Domníváme se, že se vůči generálnímu řediteli Rada dopustila
v roce 2008 bossingu (šikany nadřízeným), když mu na oficiálním
jednání udělila důtku za liknavé plnění jejího usnesení, což je forma
potrestání, kterou Radě zákon neumožňuje. Radní opakovaně
svými veřejnými výroky na zasedání Rady i v médiích
zastrašují generálního ředitele a vyhrožují mu odvoláním.
Podle Jednacího řádu Rady jedná Rada s jednotlivými útvary a
složkami ČRo a uplatňuje vůči nim své požadavky prostřednictvím
generálního ředitele, který je Radě odpovědný. Rada se obrací
na pracovníky ČRo prostřednictvím generálního ředitele, pokud
nejde o pracovníky, kteří podali na jeho osobu stížnost. V praxi
přitom často dochází k tomu, že Rada pozve na zasedání Rady
nebo předsednictva Rady další zaměstnance ČRo a jedná s
nimi přímo. Nejen že tím porušuje Jednací řád, ale může takto i
ovlivňovat činnost Českého rozhlasu zcela mimo své pravomoci.
Posledním příkladem pak může být pokyn Rady generálnímu
řediteli, tak jak je zachycen v zápise z předsednictví Rady ze dne
11.2. 2009
A.Zelenka
obrací se na GŘ se žádostí, aby na únorové veřejné schůzi
Rady ČRo uvedl na pravou míru kauzu „Odhalení“. D. Jaklová
doplňuje, že ze strany Rady ČRo nebylo k této kauze žádné
usnesení, ani Rada nežádala o snížení financí a bylo by dobré,
aby na veřejném jednání zaznělo, že rozhodnutí o ukončení
přišlo od p. Bobka a dotyčného na jednání přizvat.
GŘ – žádost nekomentuje
Pokud se pak podíváme na zápis z únorového jednání Rady, o
výše uvedeném není ani zmínka. Byla tato věc projednávána
Radou v souladu s „žádostí“ Rady? Teprve až z medií se veřejnost
dozví, že
Diskuse nad dalším osudem projektu, který sledoval chování
goril v pražského zoologické zahradě, byla nejživější částí
zasedání. Mezi radními a Kasíkem se strhla slovní přestřelka.
Místopředsedkyně rady Dana Jaklová vyčetla Kasíkovi, že je
nedostatečně upozornil, že omezení multimédií bude znamenat
konec sledování ohrožených goril. „Říkal jsem vám to vždy,
když jsem byl požádán,“ odmítl Kasík nařčení.
(viz http://zpravy.idnes.cz/rozhlasova-rada-se-pusti-do-fanynekodhaleni-odvolani-kasika-neresila-1kw-/media.asp?c=A090225_
170125_media_jw)

S vědomím skutečností výše uvedených si dovolujeme tímto požádat Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny o prošetření skutečností
shora uvedených. Uvítáme laskavé podání zprávy o jednotlivých zjištěních. Děkujeme Vám.

Za iniciativu NECHCEME PŘELADIT (nemáme kam):
Martin Holcman Hana Kopecká
Jana Kopecká
Irena Tothová
Roman Kučera
Jakub Kraus

Za Pro Wave o.s.:
Robin Čumpelík
Jan Vávra

Za iniciativu Gorily on-line v ohrožení:
Daniela Rounová
Vlasta Straková
Jana Hajduchová

Kontaktní adresy: NECHCEME PŘELADIT (nemáme kam): Jana Kopecká, Kostelecká 74, 281 63 Kozojedy
		
ProWave: Hamry 194, 373 41 Hluboká nad Vltavou
		
Gorily on-line v ohrožení: Vlasta Straková, Blatenská 2180, 148 00 Praha 4

