Zápis ze 186. zasedání Rady ARAS
Termín a místo konání: 23. 3. 2022, 17:30, Cafe Louvre

přítomní: Radim Špaček, Alena Derzsiová, Nataša Slavíková, Marta Nováková, Dan
Wlodarczyk, Vojtěch Filčev
hosté: Tomasz Winski, Miloslav Kučera

1. Schválení programu schůze
2. Výsledek schůzky v České televizi společně s DILIA z 1. 3. – Reakce ČT na oprávněné
požadavky ARAS a Dilia: Dokud se nezvednou koncesionářské poplatky, ČT nemá
finanční prostředky na navýšení honorářů - výhled do budoucna momentálně velmi
skeptický. Bude se muset v r. 2023 rušit výroba, pravděpodobně i propouštět, pokud
se něco nestane. Další možné jednání pouze v případě změny situace.
Rada ARAS: S touto situací nejsme smířeni a budeme se všemi možnými prostředky
snažit o narovnání honorářů, a to nejen v ČT, ale systémově v celé audiovizi. Naše
požadavky jsou oprávněné již mnoho let a hodláme o tom jednat s Ministerstvem
kultury, Asociací producentů i kulturním výborem Sněmovny.
3. Schůzka s poradcem ministra kultury panem Michalem Šaškem přesunuta na 31. 3. –
Rada probrala témata: Status umělce, implementace Value Gap, novela zákona o ČT,
odvody tržeb online platforem – radní sestaví pro pana Šaška podklady.
4. Radim Špaček domlouvá schůzku s Andreou Slovákovou, děkankou FAMU ohledně
prezentace Postavení autora (režiséra, scenáristy) v audiovizuálním průmyslu.

5. “Čekatel” ARAS – Proběhly finální úpravy textu koncipovaného Alenou Derzsiovou.
Do 25. 3. tento dodatek stanov rozešleme členům ARAS, aby se o něm na VH mohlo
hlasovat.

6. Bylo hlasováno o přijetí Terezy Tara jako členky ARAS – 7 hlasů pro přijetí

7. Nataša Slavíková a Marta Nováková zapracovaly připomínky od pana Srstky do
společného memoranda s APA – do týdne zašlou Radě k odsouhlasení, následně bude
návrh odeslání APA.

8. Vojtěch Filčev prezentoval koncepci newsletteru – systém již funguje, grafický layout
stanoven, četnost by byla 1x měsíčně, adresáty budou členové + novináři + profesní
organizace a další instituce. Texty by měl na starosti externista v kooperaci s radními.
Do příští rady bude prezentována první verze newsletteru.

9. Návrh seminářů od Aleny Dersziové – radní si do příště prostudují kompletní text a
téma znovu otevřeme.

10. Příprava Valné hromady 4. 4. 2022


Sestaven seznam hostů, kteří by měli promluvit na VH: potvrdil Šimon Špidla (A.F.S.),
Marta Nováková pozve Lukáše Hyksu (AČK), Dan Wlodarczyk pozve Michala Šaška
(MK)



Zuzana Martincová byla 22. 3. na obhlídce prostor – řešilo se technické a organizační
zajištění

11. Příští schůze Rady je naplánována na úterý 19. 4. od 17:30

Zápis pořídila Zuzana Martincová

