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Petice za osvobození seniorů od povinnosti placení televizního a
rozhlasového poplatku

Senioři České republiky, z. s., prostřednictvím této petice dle čl. 18 Listiny
základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ádají
o zařazení seniorů mezi osoby osvobozené od povinnosti platit televizní
a rozhlasový (koncesionářský) poplatek.

Účelem Seniorů České republiky, z" s., zap§aným ve spolkovém rejstříku je
ochrana práv a oprávněných potřeb a zájmů seniorů bez rozdílu jejich národnosti,
rasy, politického přesvědčení a náboženského vyznání v duchu hesla ,,senioři
seniorům - aby člověk nebyl sám". Spolek tak může vykonávat petiční právo
v uvedené věci v souladu s § 1 odst. 2 petičního zákona.

Povinnost placení televizních a rozhlasových poplatků je stanovena zákonem
ó. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně někteqých
zákonů, ve znění pozdějších předpísů.

Postavení drtivé většiny seniorů je v České republice tristní a výše starobních
důchodů jim nezabezpečuje spokojené stáří. Celostátní průměr důchodu znamená
dnes životní úroveň na hranici chudoby, Z této částky musí senior podle zákona
posílat měsíčně celkem 180 Kč, pokud je vlastníkem televizního a rozhlasového
přijímače.

l ti senioři, kteří do souóasné kategorie pro osvobození od placení televizního
a rozhlasového poplatku nespadají, žijí život spíše od koruny ke koruně. Při
dosažení důchodového věku získává občan celou řadu slev, např. ve veřejné
dopravě, v kulturních institucích apod. Jsme přesvědčeni, že přúmy
veřejnoprávních médií jsou dostatečné na to, aby zajišťovaly pro veřejnost kvalitní
služby i bez příjmu od této skupiny obyvatel.

Na základě výše uvedeného tedy navrhujeme, aby byli do skupiny osob
osvobozených od placení televizních a rozhlasových poplatků zařazeni

o Senioři od dovĚení věku 65ti let
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