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Vážení,  

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) projednala na svém 11. zasedání, 
konaném dne 25. června 2019, Vaši stížnost na provozovatele vysílání ČESKÁ TELEVIZE. 

Poukazujete na čtyři publicistické reportáže vysílané v rámci pořadů České televize: reportáž 
Žlutá republika (pořad 168 hodin, 12. května 2019), reportáž Přelet nad řepkovými lány (pořad 
Reportéři ČT, 13. května 2019), reportáž Toasty od premiéra (pořad 168 hodin, 26. května 2019) 
a reportáž České vejce v Bruselu (pořad Reportéři ČT, 27. května 2019).  

Máte za to, že jmenované reportáže divákům podsouvaly, že AGROFERT žije na úkor daňových 
poplatníků a nepodniká v souladu s právem. V některých případech měly být reportáže „vhodně 
načasované do období voleb do Evropského parlamentu“. Žádáte, aby Česká televize uvedla 
omluvu.  

Monitoringu byly podrobeny následující pořady: 

• 168 hodin, 12. května 2019 21:15 hod., reportáž Žlutá republika  
• Reportéři ČT, 13. května 2019 21:20, reportáž Přelet nad řepkovými lány  
• 168 hodin, 26. května 2019 21:25, reportáž Toasty od premiéra  
• Reportéři ČT, 27. května 2019 21:20, České vejce v Bruselu 

168 hodin a Reportéři ČT jsou publicistické pořady specializované na investigativní žurnalistiku. 
Význam rozlišování mezi publicistikou a zpravodajstvím dokládá četná judikatura.  

Předmětem monitorovaných reportáží byla společensky významná aktuální témata, a je tedy 
zcela legitimní, že provozovatel dané problematice věnuje ve svých pořadech prostor. Zvláště 
pak otázka čerpání evropských dotací společností AGROFERT byla v daných dnech jedním 
z mediálně nejviditelnějších témat. 

Reportáže věnované pěstování řepky byly odvysílány cca dva týdny před konáním voleb do 
Evropského parlamentu. To, zda mohlo jejich zařazení do vysílání ve volební soutěži kupř. 
neoprávněně znevýhodnit hnutí ANO, není možné z monitoringu vybraných reportáží posoudit, 
protože je vždy potřeba hodnotit celek vysílání zpravodajských a publicistických pořadů. Pro účel 
vyhodnocení předvolebního vysílání (nejen) České televize je zpracovávána samostatná analýza.  

Nicméně platí, že je-li ve veřejném prostoru aktuální určitá politická, ekonomická či jinak 
celospolečensky významná událost, nelze očekávat, že o ní nebude mediálně referováno 
z důvodu, že je právě předvolební období. 

Všechny posuzované reportáže zprostředkovávaly vyjádření relevantních aktérů, kteří 
prezentovali různé (protichůdné) argumenty tak, aby si diváci na danou problematiku mohli 
vytvořit svůj vlastní nezávislý názor. Jedná se o investigativní publicistiku, která připouští 
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hodnotící redakční soudy. Některé redakční komentáře jsou subjektivně zabarvené či ironické, 
nijak však nevybočují z redakční práce, která je v případě daných pořadů obvyklá.  

Opakovaně odkazujete na Kodex České televize. Zdejší Rada však může pořady posuzovat 
pouze z hlediska naplňování zákona o vysílání, v daném případě ustanovení § 31 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb.  

Zároveň Rada nemá pravomoc nařizovat provozovateli (soukromému ani veřejnoprávnímu) 
zveřejnění jakékoli formy omluvy. V případě, že máte za to, že jste byli odvysíláním předmětných 
reportáží poškozeni, doporučujeme využití prostředků soukromého práva.  

Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
(dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného 
přestupku spáchaného odvysíláním pořadů 168 hodin (příspěvky Žlutá republika, dne 12. května 
2019 v 21:15 hodin a Toasty od premiéra, 26. května 2019 v 21:25 hodin) a Reportéři ČT 
(příspěvky Přelet nad řepkovými lány, dne 13. května 2019 od 21:20 hodin a České vejce 
v Bruselu, dne 27. května 2019 v 21:20 hodin) na programu ČT1, že věc odkládá. 

S pozdravem 
 
 

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 


