
 

 

 

From: Ombudsman.CT  

Sent: Friday, May 22, 2020 2:25 PM 

To:  

Subject: Ombudsman čj: 140/2020 - FW: RE: Odvolání ke stížnosti na pořad Občanka, díl Rozvod 

 

Vážený pane magistře, 

 

požádal jsem o stanovisko pana Luďka Horkého, manažera vývoje dětské tvorby České televize, který 

je kompetentní se k Vaší kritice vyjádřit. Ze stanoviska vyjímám:  

„Občanka je zábavně vzdělávací pořad pro děti a slouží k podpoře výuky občanské výchovy podle 

rámcových vzdělávacích plánů. Cyklus vznikl pod oficiální záštitou MŠMT ČR a v přímé spolupráci 

s Asociací učitelů občanské výchovy a sociálních věd. Odbornou poradkyní při tvorbě seriálu byla 

Tereza Vodičková, předsedkyně této asociace. Je třeba zdůraznit, že pořad realitu a právní praxi ve 

všech oblastech občanského soužití v ČR vždy zásadně jen konstatuje, nikdy nehodnotí. Skutečnost 

není postavami seriálu ani tvůrci hodnocena či komentována ve prospěch jakéhokoli konkrétního 

názoru. Cílem pořadu je pojmenovat skutečnost a napomoci dětem k lepší orientaci v oblasti 

občanských práv a povinností, nikoli hodnocení, co je správné či nesprávné z hlediska jednotlivých 

zájmových skupin. Takovému hodnocení se pořad důsledně vyhýbá. Součástí výuky občanské výchovy 

na českých školách je mimo jiné i oblast rodinného práva a v rámci rodinného práva je definován i 

pojem registrované partnerství.  

Slovo „svazek“ není v seriálu užíváno jako právní termín, slovo „svazek“ používají dětské postavy 

seriálu jako označení skutečnosti, že „lidi k sobě něco váže“. Je tedy akcentován nikoli právní, nýbrž 

metaforický smysl slova... Pro úplnost je třeba ještě doplnit, že českým zákonem není pojem rodiny 

záměrně definován. V českém právním prostředí neexistuje závazná definice rodiny. Pouze definice 

manželství... Pořad neseznamuje děti s LGBT tématikou, pouze konstatuje legální existenci 

registrovaného partnerství v české společnosti. Znát tuto skutečnost je součástí občanské 

gramotnosti, na jejíž podporu pořad vzniká...“  

Vyjádření pana L. Horkého považuji za dostatečně vysvětlující, Vámi kritizovaný sitcom podle mého 

názoru v žádném případě nenaznačoval, že by „Vaše televize měla zájem na tom, aby s LGBT 

tématikou byly seznamovány už i děti,“ jak píšete. Důkazem například může být hned jedna 

z prvních vět dětského účinkujícího: Vstup do manželství je dobrovolným rozhodnutím muže a ženy. 

Neshledal jsem ani žádnou formu indoktrinace dětského publika, jen popis současného 

společenského stavu a vztahů mezi lidmi. Což samozřejmě neznamená, že se s ním kdokoliv z občanů 

musí plně ztotožňovat nebo jej podporovat.  



 

 

 

Tímto tedy Vaši stížnost nepovažuji za oprávněnou. 

A ještě jedno drobné připomenutí. Česká televize je stejně tak moje, pánů Richtrmoce, Horkého jako 

Vaše, je zřízena zákony České republiky a její činnost je většinově financována televizními poplatky, 

ne dotacemi. 

 

Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví 

Čestmír Franěk 

Ombudsman ČT 

 


