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Pan

Radim Hreha

V Praze dne 24. dubna 2013

č. j. egLlLz

Vážený pane,

Rada České televize se pod č. j. e9I/I2 zab,ivala Vaší stížností doručenou dne 26. září 2OI2 a

postoupenou k vyjádření generálnímu řediteli České televize 10. října 2012. Na výzvu generálního

ředitele se věcí zab,ýval Etický panel. z šetřenívyplynul tento závěr:

,,Z pověření generólního ředitele Petra Dvořáka bylo provedeno na základě VaŠÍ stíŽnosti

šetření, včetně přezkoumóní záznamu příslušné části pořadu Studio 6, na ktery odkazujete ve své

stížnosti. Na zókladě shora uvedeného Vóm sděluji:

Jde pravděpodobně o výroky v pořadu Studio 6, ktery byt odvysílón v programu České televize dne

26. g. 2012. IJvedený pořad obsahuje cca v 8.39 hodin čóst ,,listovóní Českým tiskem". Ve studiu je

přítomen redaktor petr Fischer a moderótorka Daniela Písařovicovó, v pozodí ve studiu je grafika,

která obsahuje titulní stránky českých deníků. V úvodu příspěvku D. Písařovicová informuje diváky, Že

dnes listujeme v českých denících s vedoucím kulturní rubriky Petrem Fischer. Petr Fischer zmiňuje

hlavní témata v dnešním vydóní deníků. Je zmiňováno hlavní téma v denících Lidové noviny,

Hospodóřské noviny, Próvo a Mladó fronta Dnes a témata, která Petra Fischera nejvíce zaujola, tj.

metylalkohol, problematika proč Češi pijí totik alkohol, dopad metylalkoholu do stótního rozpoďu,

role prezidenta Klause v politice a mj. též člónek na str. 2 a 3 Hospodóřských novin, ktery v nóvaznosti

na první průzkum před volbami probírá šance komunistů v krajských volbóch, V souvislosti s tímto

čtónkem Petr Fischer, pronesl slova: ,,Což je pro mě obzvlóšť bolestné, protoŽe pochózím z Liberce a

své spoluobčany opravdu za to nemám ród, že by volili tolik komunistŮ. A všichni víme, jak to bylo Po

vólce a kdo se stěhoval do Liberce a jací tidé tam postupně vyrůstali. No každopódně komunisté by

tam vedli o 79,2% a mohli by vyhrát volby, ale jak je vidět z té struktury, tak by asi nesestavili koalici.

Nicméně mapa nám postupně červenó - jak naznačují Hospodářky a nevím, uvidíme v těch krajských



volbóch, jak to dopadne. Koždopódně se zdó, že komunisté budou posilovat". Hlas nikterak nezvyšuje.

Moderátorka mu neskáče do řeči, ostatně jako je tomu každý den, když je vysílóna uvedenó rubrika.

Je pravdou, že Petr Fischer četl a glosoval mj. z člónku v Hospodóřských novinách, ale nešlo o
product placement ani o skrytou reklamu, jak uvódíte. Česká televize totiž při podávóní informací
z denního tisku nesledovala a nesleduje reklamní cíl, nejde o informaci podóvanou za úplatu ani
obdobnou protihodnotu a primórním cílem je informovat divóky České televize o tom, co přinóší
noviny vydané v uvedený den.

Co se týká Vaší stížnosti směřující k tomu, že redaktor vyjadřuje nózory, resp, glosuje zpróvy,

Redaktoři v uvedeném pořadu čóstečně citují z denního tisku, čóstečně interpretují téma či člónek
v příslušném deníku, ale také je glosují, Z obsahu předmětné části pořadu je zřejmé, kdy redaktor čte

z deníku, kdy interpretuje text a kdy vyjadřuje na člónek čitéma názor.

Nelze v žódném případě zpochybnit, že na Českou televizi se při jejím vysílóní vztahuje zókon o

České televizi, Kodex České tetevize. Česká televize od svých zaměstnanců i externích spolupracovníků
vyžaduje znalost a dodržovóní nejen těchto předpisů, ale řody dalších, zejména zókona o provozování
rozhlasového a televizního vysítání. České televizi jokožto provozovateli tetevizního vysítání ze zókona
nelze však upřít, že vytvóří svojí existencí a vysílóním strukturovaný o co možnó nejvíce pluralitní
prostor pro vyjadřovóní núzorŮ. Její úlohou není poskytovat sterilní informace, nýbrž odróžet realitu
včetně v ní obsažených kontroverzí, nejednoznačností, vrstevnotostí a emocionality.

Lze však připustit, že v daném případě p. Fischer nezvolilvhodnou formu při glosováníčlónku,

na \tglÝ upozorňoval a jeho interpr9tac9 _r:g blt umírněnějš! i s přihlédnutím k předvolebnímu

období, byť uvedený pořad nebylvysílón bezprostředně před volbami.

Ještě dodóvóme, že pan Fischer byl v uvedený den posledním dnem v pracovním poměru

k České televizi. Šéfredaktor redakce zpravodajství příslušným osobóm zúčastněným na výrobě a
vysílání uvedeného pořadu zdůraznil, že nebude tolerovat takovéto individuální vybočení z pravidel,

zejména v tak vypjaté době, jako je období před volbami."

Rada České televize je přesvědčena, že tento závěr obsahuje pro Vás zadostiučinění.

Kromě toho Vám dal za pravdu svým stanoviskem i Etický panel. Jeho usnesení ze dne 20. t2,2o72 je

přílohou tohoto dopisu.

Střídání personálního obsazení sekretariátu Rady České televize v prosinci 2OL2 a v lednu 2013
zavinila, že jste o výsledku šetření nebyl včas řádně informován. Omlouvám se Vám za to.

Odpovědnost beru v celém rozsahu na sebe.

S pěkným pozdravem

,--{€>--rU- ú_a-*
Doc. PhDr. Milan Uhde

předseda Rady České televize



FtickÝ panel České televize

Usnesení č. 8 ze dne í0. prosince 20{2

k žádosti generálního ředitele
o posouzení stížností pana Radima Hrehy a pana Jaroslava Lainze

Et]_cký Panel České televize §e na svém zasedání dne 10. prosince 2o12 zabýval
stÍŽností Pana Radima Hrehy ze dne 26. září 2012 a pana Jaroslava Lainze ze dne 27.
září 2012, doruěenou generálnímu ředíteli Radou čŤ one 8, řijna 2012, i; uv.náni
pcřadu §tudio 6, konkréině na vystoupení pana Petra Fiscáára.

K Posouzení věci měl Etický panel.k dispozici úplný text stížností pana Radima Hrehy a
Pana Jaroslava Laínze, záznam pořadu a návrhy odpovědíředitele zpravodajstvízdeáta
šámala stěžovatelům.

Po shlédnutí záznamu pořadu dospěli členové Etického panelu k závěru, že v daném
Poř9du Pan Petr Fischer hrubým způsobem porušil obecná etická pravidla a xoo"i ÓŤ,
kdYŽ řekl: 

",...všichni 
víme, jak to bylo po válce a kdo se stěhoval 
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tam postupně vyrůstali."

v jednání paní Daniely písařicové a pana zdeňka Šámala neshledali členové Etického
Panelu PoruŠení Kod9xy ,ČT. U pořadů vysílaných v přímém přenosu nelze předem
vyloučit podobný prohřešek.

V Praze dne 10. prosince 2012

Členové:
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