
      Etický panel České televize 

Usnesení č. 1 ze dne 26. ledna 2009 

k pořadu Máte slovo, odvysílaném dne 20. listopadu 2008 

na programu ČT1 

 

 

      Etický   panel  České  televize   se   na   svém   letošním  1. řádném zasedání dne 26. ledna 2009  na žádost 

generálního ředitele Mgr. Jiřího Janečka zabýval pořadem „Máte slovo“, vysílaným dne 20. listopadu 2008 na 

programu ČT 1. Tématem pořadu byli "Komunisté". Etický panel měl k dispozici záznam pořadu, stížnosti od 

JUDr. Jany Spilkové, ze dne 23. listopadu 2008 a Miloslava Vebra, ze dne 22. listopadu 2008.  

 

     Po důkladném posouzení stížností a po projekci předmětného pořadu Etický panel došel k závěru, že formát 

pořadu Máte slovo, náročnost tématu a počet účastníků diskuse s ohledem na stopáž posuzovaného pořadu, 

nemůže zcela naplnit  článek 6, Kodexu ČT. Česká televize by měla jasně deklarovat záměr, který vysíláním 

tohoto programového formátu sleduje. 

 

V Praze dne 26. ledna 2009 

 

 

Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. 

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. 

Mgr. Vlastimil Ježek 

Prof. Erazim Kohák, Ph.D. 

Zdeněk Velíšek 

       

 

Usnesení č. 2 ze dne 23. února 2009 

k pořadu Černé ovce, reportáži „Chránila stromy a přišla o pozemek“, odvysílané dne 30. října 2008 na 

programu ČT1 

 

      Etický   panel  České  televize   se   na   svém   letošním  2. řádném zasedání dne 30. října 2009  na žádost 

generálního ředitele Mgr. Jiřího Janečka zabýval pořadem „Černé ovce“, reportáží „Chránila stromy a přišla o 

pozemek“, odvysílané dne 30. října 2008 na programu ČT 1. Etický panel měl k dispozici záznam pořadu, 

stížnost od starosty obce Němčovice pana Karla Ferschmanna a zastupitelů obce, ze dne 11. listopadu 2008, 

dále pak vyjádření generálního ředitele České televize ke stížnosti ze dne 23. listopadu 2008.  



 

     Etický panel si prostřednictvím své tajemnice jako podklad pro řešení stížnosti vyžádal hrubý materiál, o který 

se opírá odpověď generálního ředitele ČT Mgr. Jiřího Janečka, ten mu však nebyl redakcí vydán s odůvodněním, 

že již není k dispozici.  Proto Etický panel není schopen posoudit, zda reportáž byla tendenční a zmanipulovaná, 

jak tvrdí stěžovatelé. Platí to tím spíše, že právně jde o záležitost nejednoznačnou a dosud soudně neuzavřenou. 

Dále Etický panel lituje, že hrubý materiál byl smazán přestože už byl  předmětem stížnosti pro zmanipulovaný 

střih. 

 

     Etický panel došel k závěru, že předmětná reportáž byla natočena v intencích pořadu Černé ovce, který 

diváky především varuje před možnými riziky v různých situacích občanského života.  

 

V Praze dne 23. února 2009 

 

 

Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. 

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. 

Prof. Erazim Kohák, Ph.D. 

Zdeněk Velíšek 

 

 

Usnesení č. 3 ze dne 16. března 2009 

k pořadu Černé ovce, reportáži „Chránila stromy a přišla o pozemek“, odvysílané dne  

30. října 2008 na programu ČT1 

 

      Etický   panel  České  televize   se   na   svém   letošním  3. řádném zasedání dne 16. března 2009  na 

žádost generálního ředitele Mgr. Jiřího Janečka zabýval pořadem „Černé ovce“, reportáží „Chránila stromy a 

přišla o pozemek“, odvysílané dne 30. října 2008 na programu ČT 1. Etický panel měl k dispozici hrubý materiál 

k natočené reportáži, záznam pořadu, stížnost od starosty obce Němčovice pana Karla Ferschmanna a 

zastupitelů obce, ze dne 11. listopadu 2008, dále pak vyjádření generálního ředitele České televize ke stížnosti 

ze dne 23. listopadu 2008.  

 

     Po důkladném posouzení stížnosti a po projekci značné části hrubého materiálu včetně předmětné reportáže 

Etický panel došel k závěru, že reportérka vystupovala nezaujatě. Etický panel nepovažuje odvysílanou reportáž 

za zmanipulovanou.     

     Etický panel zkonstatoval, že předmětná reportáž byla natočena v intencích pořadu Černé ovce, který diváky 

především varuje před možnými riziky v různých situacích občanského života.  

 



 

V Praze dne 16. března 2009 

 

 

Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. 

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. 

Mgr. Vlastimil Ježek 

Prof. Erazim Kohák, Ph.D. 

Zdeněk Velíšek 

 

Usnesení č. 10 ze dne 14. prosince 2009 

k pořadu „Reportéři ČT“, reportáži s názvem „Věřitel z Kladna“,  odvysílanou  dne 21. září 2009 na 

programu ČT1  

 

 

     Etický   panel  České  televize   se   na   svém   letošním   8.  řádném  zasedání  dne  14. prosince  2009  na 

žádost generálního ředitele Mgr. Jiřího Janečka zabýval pořadem „Reportéři ČT“, reportáží s názvem „Věřitel 

z Kladna“, odvysílanou dne 21. září 2009 na programu ČT 1. Etický panel měl k dispozici záznam pořadu, 

vyjádření ředitele zpravodajství pana Milana Fridricha a pana Jiřího Vondráčka, šéfredaktora redakce aktuální 

publicistiky, stížnost od ing. Petra Brože ze dne 3. října 2009.  

 

     Po posouzení reportáže Etický panel konstatuje, že je v souladu s veřejnoprávním posláním České televize. 

Je varováním pro širší veřejnost a v tomto smyslu plní svůj účel.  

 

     Kritizované údajné užití skryté kamery při přípravě reportáže nemůže Etický panel posoudit do té doby, než 

získá vyjádření šéfredaktora redakce aktuální publicistiky pana Jiřího Vondráčka. Nicméně však upozorňuje, že 

záběry skryté kamery v reportáži nepostřehl. 

 

  V Praze dne 14. prosince 2009 

 

Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. 

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. 

Mgr. Vlastimil Ježek 

Prof. Erazim Kohák, Ph.D. 

Zdeněk Velíšek 

 

 


