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Vážení,
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) se na svém 21. zasedání, konaném dne 22.
prosince 2020 zabývala Vaším podnětem, na základě kterého požádala provozovatele Česká televize
o podání vysvětlení, z jakého důvodu zařadil do příspěvku na téma Zmírnění některých opatření,
odvysílaného v rámci pořadu Události v regionech (Praha) dne 18. listopadu 2020 od 18:00 hodin na
programu ČT1, sekvenci záběrů vyjadřující do značné míry úplný názorný návod na podepsání konkrétní
petice, který fungoval jako předestření možnosti podepsat petici, a tím jako nepřímá výzva k podpisu petice.
Provozovatel na žádost o podání vysvětlení ve stanovené lhůtě zareagoval a Rada se podaným
vysvětlením zabývala na svém 5. zasedání, konaném ve dnech 23. a 24. března 2021, přičemž dospěla
k závěru, že ze strany provozovatele došlo k porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., dle něhož je
provozovatel vysílání povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo
dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně
zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin
veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti Rada přijala následující usnesení:
Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem
Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, z jakého důvodu zařadil do příspěvku na téma Zmírnění
některých opatření, odvysílaného v rámci pořadu Události v regionech (Praha) dne 18. listopadu
2020 od 18:00 hodin na programu ČT1, sekvenci záběrů vyjadřující do značné míry úplný názorný
návod na podepsání konkrétní petice, který fungoval jako předestření možnosti podepsat petici, a
tím jako nepřímá výzva k podpisu petice.
a
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané ustanovením
§ 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje
provozovatele vysílání ČESKÁ TELEVIZE, IČ: 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, na
porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 18.
listopadu 2020 od 18:00 hodin odvysílal na programu ČT1 pořad Události v regionech (Praha), jehož
součástí byl příspěvek na téma Zmírnění některých opatření, který v závěru obsahoval sekvenci
záběrů vyjadřující do značné míry úplný názorný návod na podepsání konkrétní petice. Prezentace
takovéhoto návodu fungovala jako předestření možnosti podepsat petici, a tím jako nepřímá výzva
k podpisu petice. Vizuální sdělení tak vyznívalo jako jednostranné sdělení na podporu názoru
organizátora petice, názoru vyjádřeného textem petice. Není přitom podstatné, že text petice, ač byl
v záběru celý, nebyl kvůli malé velikosti písma na obrazovce dobře čitelný, protože sekvence záběrů
poskytovala návod, jak je možné text petice vyhledat, a o zaměření petice současně informovala
promluva reportérky. Odvysíláním výše specifikovaného návodného vizuálního sdělení

provozovatel porušil povinnost, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo
dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně
zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých
skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském
životě. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
S pozdravem
Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

