ARLT
Asociace Regionálních a lokálních televizí
Zápis z ustavující schůze ARLT – Asociace regionálních a lokálních televizí
Program:
Úvod
Zakládající členové, příjem nových členů
Eva Stejskalová, členka přípravného výboru ARLT, informovala přítomné, že zakládajícími členy ARLT
jsou mimo její osobu také JUDr. Milan Brunclík (TV Bonus) a Martin Vašíček (TV OIK). Novými členy
sdružení se na ustavující schůzi ARLT stali:
TV Slovácko (Jan Dudek)
HTV (Radek Loub)
TV Litoměřicko24.cz (Jan Dostal)
Vysocina-news.cz (Milan Pilař)
PPTV (František Stýblo)
R1 Jih (Jiří Svoboda)
ZZIP TV (Zdeněk Zukal)
B-TV (Petr Bakus)
Vyškovská TV (Alexandr Novák)
STTV (Robert Malota)
TV Západ (Petr Troníček)
Schválení stanov - Členové jednomyslně schválili znění stanov tak, jak byly schváleny MVČR.
Volba rady a kontrolní komise – E. Stejskalová navrhla orgány ARLT takto:
Návrh složení Rady sdružení:
JUDr. Milan Brunclík (TV Bonus Turnov)
Jan Dostal (TV Litoměřicko)
Jan Dudek (TV Slovácko)
Martin Vašíček (OIK TV)
Eva Stejskalová (regionalnitelevize.cz)
Hlasování: 11 pro, 3 se zdrželi hlasování, nikdo nebyl proti
Návrh složení kontrolní komise:
František Stýblo (PPTV)
Mgr. Robert Malota (STTV)
Alexandr Novák (Vyškov)
Hlasování: 10 pro, 4 se zdrželi hlasování, nikdo nebyl proti
Eva Stejskalová informovala přítomné členy o možnosti čerpání dotací z EU v rámci příhraniční
spolupráce a také o nově vznikajícím multiplexu 4 – Ing. Svoboda doporučil jednat o možnosti využití
multiplexu. Dále připomněla projekt Druhé Veřejnoprávní, jejímž autorem je JUDr. Brunclík s tím, že
bychom měli začít vyvíjet tlak na politiky s cílem rozdělit koncesionářský poplatek ve prospěch
regionálních tv, jednat s ČTV o spolupráci a navrhnout zrušení správního poplatku za udělení licence
k on-line vysílání na internetu.
Dr. Brunclík uvedl, že je potřeba vytvořit jeden kvalitní tmelící pořad, který by mohl konkurovat velkým
tv. Na tomto se členové shodli, podmínili to však zvýšením kvality zpravodajských příspěvků.
Dr. Brunclík informoval o postupu jednání ve věci AITA (10 Kč za přípojku) v jaké fázi je projekt.
Projekt má podporu OSA, vysoké školy se k tomu připojují, regionální univerzity, které produkují
spoustu internetových programů a audiovizuálních artefaktů, které nejsou chráněny.
Martin Vašíček (OIK) otevřel téma regionálních multiplexů, ceny za pořízení vysílače. JUDr. Brunclík
informoval, že se zastavilo přidělování frekvencí s tím, že se bude o ně vypisovat aukce, a vyslovil
obavy, aby to nezískal někdo, kdo na tom bude chtít zbohatnout. V této souvislosti bylo ujednáno, že
se proti tomuto ARLT ohradí.
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Ing. Bakus (B-TV) navrhl, abychom informovali o vzniku ARLT a jejích cílech mediální komisi
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a také navrhl, abychom si více vyměňovali dokumenty a
příspěvky. V souvislosti s tím navrhl Ing. Zukal vytvořit databanku dokumentů – seznam, který by byl
k dispozici všem členům ARLT. Stejskalová navrhla, že by to mohlo být rovnou na ftp s přístupem jen
pro členy ARLT, podobně, jak to má TV Patriot.
Závěr: Z Valné hromady vyplynuly pro nově zvolenou radu sdružení následující úkoly:
Zorganizovat workshop s cílem zvýšit kvalitu zpravodajských přípěvků
Poslat dopis RRTV informující o tom, že ARLT je samoregulátorem v oblasti audiovizuálních
mediálních služeb
Poslat předsedům poslanecké a senátní mediální komise informativní dopis o zahájení činnosti ARLT
a jejích cílech s tím, že se vyhraníme proti správnímu poplatku za licenci k vysílání prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů (na webu) v případě držení jiné licence.
Vymezit se dopisem ČTU a RRTV proti zastavení přidělování frekvencí v DVB-T
Zápis z prvního zasedání Rady ARLT:
Radní zvolili jednomyslně předsedu a místopředsedu – místopředsedou se stal Jan Dudek
(TV Slovácko), předsedou Eva Stejskalová (regionalnitelevize.cz).
Radní si rozdělili úkoly vyplývající z ustavující valné hromady ARLT (viz bod 10)
Bylo stanoveno datum workshopu – uskuteční se ve dnech 20. – 22. 7. (pá- příjezd, so -školení, ne –
odjezd). Proběhne v Kunovicích v sídle TV Slovácko, které nabídlo odpovídající prostory, v té době
zde zrovna probíhá Letní filmová škola - je možné spojit s návštěvou.
Jan Dudek navrhl vrátit se k výši členských poplatků na podzim, navrhuje jejich stanovení dle velikosti
TV.
Zapsala: 15. 5. 2012 Eva Stejskalová
Zápis ověřil: Jan Dudek, místopředseda

