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Vážený pane Pecino,  

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) projednala na svém 11. zasedání, 
konaném dne 27. května 2014, Vaši stížnost na provozovatele vysílání ČESKÁ TELEVIZE. 

Poukazujete na skutečnost, že média, konkrétně jmenujete Českou televizi, informovala 
o výroční zprávě Židovské obce v Praze o projevech antisemitismu v roce 2013, přičemž obsah 
této výroční zprávy měl být klamavý. Dle vašeho názoru zde došlo k umělému navýšení počtu 
případů antisemitismu tím, že podstatná část případů se ve skutečnosti odehrála už v roce 
předcházejícím (z výroční zprávy přitom vyplývá, že vloni došlo k dvojnásobnému nárůstu 
výskytu antisemitských projevů na internetu).  

Domníváte se, že povinnost České televize poskytovat ověřené informace koreluje s povinností 
zajistit nápravu v případě, že se některá z podaných informací později ukáže nepravdivou. Této 
povinnost však Česká televize nedostála, z toho důvodu se obracíte na Radu. 

Stěžujete si obecně na Českou televizi, tedy na provozovatele vysílání ze zákona. Stížnost ale 
neodkazuje k žádnému konkrétnímu programu ani příspěvku, ve kterém mělo být informováno 
o výroční zprávě Židovské obce v Praze o projevech antisemitismu v roce 2013. 
Prostřednictvím databáze Newton byly nalezeny dva příspěvky k tématu. 

První příspěvek s názvem „Zátah na neonacisty z Wotan Jugend“ byl odvysílán na programu 
ČT1 dne 5. května 2014 v pořadu Události, které jsou vysílány pravidelně v čase od 19:00 
hodin. 

Moderátorka informovala zejména o konci, resp. rozbití české buňky neonacistické organizace 
Wotan Jugend. Reportáž byla zcela informačního charakteru – představovala zejména 
organizaci Wotan Jugend i její aktivity. Po skončení reportáže sdělovala moderátorka: 
„Pravicoví extremisté přesouvají své aktivity na internet. Projevy antisemitismu se tam objevují 
stále častěji. Loni se proti roku 2012 zdvojnásobily. Počet fyzických útoků proti Židům zůstává 
skoro stejný. Ve výroční zprávě to uvádí Židovská obec v Praze“. 

Druhý příspěvek byl zaznamenán v pořadu Události, komentáře odvysílané dne 5. května 2014 
v čase od 22:00. Příspěvek nesl název „Antisemitismu přibývá“ a byl složen ze dvou části. První 
část byla zpravodajského charakteru. Bez jakýchkoliv komentářů věcně informovala jednak 
o konci české pobočky neonacistické organizace Wotan Jugend, jednak o skutečnostech 
vyplývajících z výroční zprávy Pražské židovské obce. Druhá část příspěvku byla 
publicistického charakteru. Moderátor pořadu si pozval do studia dva hosty, se kterými 
diskutoval o problematice antisemitistických projevů v souvislosti s aktuálně zveřejněnou 
výroční zprávou. Byli jimi Gary Koren, izraelský velvyslanec v ČR, a Petra Vejvodová, odbornice 
na extremismus z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. 
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Oba příspěvky se shodně opíraly o informace z výroční zprávy Židovské obce v Praze 
o (zvýšených) projevech antisemitismu v roce 2013. Zatímco první příspěvek informoval 
zejména o ukončení české pobočky neonacistické organizace Wotan Jugend, a hlavní závěr 
výroční zprávy židovské obce pouze zmínil, příspěvek pořadu Události, komentáře zcela 
reflektoval tuto výroční zprávu, a to nejen na základě věcných informací, ale i komentářů dvou 
odborníků. Monitoring a analýza těchto dvou příspěvků však neshledala žádné porušení 
povinnosti provozovatele vysílání dbát zásad objektivity a vyváženosti. 

Primárně uvádíte, že právě informace uveřejněné ve výroční zprávě pražské židovské obce 
nejsou fakticky správné, a tedy informování na programech ČESKÉ TELEVIZE o této zprávě 
nebylo korektní. V samotných příspěvcích však porušení zásad objektivity a vyváženosti 
nedošlo, jelikož moderátoři vycházeli právě z informací této zprávy a tyto informace náležitě 
„zdrojovali“. Prověřování korektnosti takových informací, jako je Výroční zpráva pražské 
židovské obce, není v kompetenci Rady. Rada neshledala důvody k zahájení správního řízení 
z moci úřední. 

Děkuji Vám za Váš dopis, vážíme si Vašeho zájmu o problematiku televizního vysílání. Mohu 
Vás ujistit, že Rada průběžně monitoruje vysílání všech provozovatelů a vyhodnocuje, zda jsou 
v souladu se zněním  zákona č. 231/2001 Sb., a pokud dojde k závěru, že došlo k porušení 
zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, uplatní vůči provozovateli příslušné postupy 
v souladu se svými pravomocemi.  

S pozdravem 

V Praze dne: 27.5.2014 Ivan Krejčí 

 předseda Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 
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