
 

 

 

FromSent: Thursday, April 23, 2020 2:15 PM 

To: Ombudsman.CT 

Subject: Fwd: RE: Odvolání ke stížnosti na pořad Občanka, díl Rozvod 

 

Vážený pane ombudsmane Fraňku, 

 

rád bych Vás poprosil o přezkoumání mé stížnosti na pořad Občanka, který jsem  shlédl 26. 3. a včera 

jsem obdržel stanovisko pana Richtrmoce. Obojí je součásti toho emailu Vám a proto jen stručně 

vysvětlím, proč se mi zdá jeho odpověď za nedostačující. 

Za nevhodnou a nepravdivou vnímám totiž větu o registrovaném manželství, která v pořadu Občanka 

zazněla, cituji:  

"Uzavírat svazky mohou i muž s mužem a žena s ženou a říká se tomu 

registrované partnerství." 

Podle zákona ČR lidé stejného pohlaví neuzavírají svazky, které by byly na stejné úrovni jako 

manželství a rodina. Oni se jen zaregistrují, z čehož pro ně vyplývají určité výhody, ale 

nemohou ani adoptovat děti. Nejde o uzavírání svazků a pokládám za naprosto nevhodné 

takovou registraci stavět na roveň manželství, tak jak to vyznělo v pořadu Občanka. Pan 

Richtrmoc tvrdí, že toto je prý součástí školních osnov. Pro mne je zásadní legislativa naší 

země, která toto popírá a jako učitele by mne zajímal nějaký příklad takových osnov, nehledě 

na to, že každá škola si vytváří osnovy sama. Ale i školní osnovy musí být samozřejmě v 

souladu s právním řádem naší země. 

Proto se na Vás obracím, neboť se jedná o pořad pro děti, které nedokáží rozeznat lež od 

pravdy a které jsou o to zranitelnější. LGBT otázka je v naší společnosti stále poněkud 

kontroverzní téma, na rozdíl od jiných zemí EU, tak proč tvůrci pořadu Občanka dětem 

podsouvají homosexuální svazky. Musela tam ta věta být a kdo ve Vaší televizi má zájem 

na tom, aby s LGBT tématikou byly seznamovány už i děti? Byl bych rád, kdyby jste se 

touto otázkou zabýval a případně tuto moji stížnost tlumočil vedení a tvůrcům jednotlivých 

pořadů pro děti, neboť určitě nejsem sám rodič, kterému toto vadí. 

 

Děkuji za Vaší odpověď a přeji pevné zdraví. 

 

S pozdravem 

 



 

 

 

Od: Divácké centrum ČT <info@ceskatelevize.cz> 

Komu:  

Datum: 22. 4. 2020 14:46:14 

Předmět: RE: Stížnost na pořad Občanka  

 

Vážený pane ….., 

 

děkujeme za ohlas i osobní stanovisko. 

 

Institut registrovaného partnerství je realita dneška a ČT o něm informovala v rámci programu 

pro děti a mládež. Stejná informace je i součástí školních vzdělávacích materiálů. 

Nelze zaměňovat s propagací, nebo to interpretovat jako poškozování něčích práv.  

 

 

 

From:  

Sent: 27.03.2020 18:23:38 

To: info@ceskatelevize.cz 

Cc: 

Subject: Stížnost na pořad Občanka 

Vážená redakce České televize, 

 

Vaše televize každé ráno učí děti v pořadu UčíTelka. Jsem tomu rád, mám doma školáka a 

včera jsem se díval s ním. V 11 hodin tam byl seriál s názvem Občanka. Bylo to o manželství, 

s názvem "Rozvod" tak jsem byl zvědav, co se dozvím. Pochopil jsem, že jde o rodinný 

sitcom a v tom dílu bylo žití na hromádce a registrované partnerství lidí stejného pohlaví  

popsáno jako forma rodiny, tedy postaveno na stejnou úroveň jako manželství. Tak jsem to 



alespoň pochopil. Zaznělo tam: "Uzavírat svazky mohou i muž s mužem a žena s ženou a 

říká se tomu registrované partnerství." V obýváku seděly mé děti a ČT je vychovávala 

zcela v rozporu s mými hodnotami a přesvědčením. Pořad tak dle mne zasahuje do mých 

rodičovských práv. Anebo opravdu může televize propagovat LGBT ideologii i přes to, že s 

tím velká část rodičů nesouhlasí? A to, že registrované partnerství není na stejné rovině jako 

klasická rodina dokládají už sami LGBT aktivisté:  

 

Jsem proto přesvědčen, že ta věta v pořadu Občanka o uzavírání homosexuálních svazků není 

pravdivá, je to totiž jen registrace a nemělo by se to srovnávat s manželstvím a rodinou. A 

dále jsem přesvědčen, že tyto kontroverzní otázky by neměly být předkládány dětem, protože 

to může vadit jejich rodičům, kteří jsou za jejich výchovu zodpovědní a jsou jejich zákonnými 

zástupci. Něco jiného je váš pořad Queer pro dospělé. Homosexuálové ale ještě u nás 

nemohou uzavírat manželství, nesouhlasí s tím většina poslanců, takže byste neměli dětem 

LGBT tématiku podsouvat. Opravdu mne to mrzí, že i když vaší televizi každý měsíc 

finančně dotuji, tak nemohu své děti nechat samotné u televizního pořadu.  Děkuji za 

UčíTelku, je to skvělá pomoc, ale ta Občanka je pro mne zklamáním a nevím, proč tam musí 

být.  

 

Děkuji za Vaší odpověď, 

s pozdravem 

 


