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I.

[1] Byl jsem pozván jako jeden z diskutujících do pořadu České televise Máte slovo,
vysílaného dne 27. února 2020 a věnovaného thematu „Svoboda slova“.

[2] Překvapilomne, jak žalostně nízká je úroveň debaty v tomto pořadu, a zejména, jak
manipulativním a jednostranným způsobem byl pořad moderován.

[3] Domnívám se, že by bylo namístě, abyRadaČeské televise nechala posoudit kvalitu
pořaduMáte slovo co do naplňování cílů České televise, zakotvených, inter alia, v ustanovení
§ 2 odst. 2 písm. a) a b) ZČT, tedy že hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televisního vysí-
lání jsou zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestran-
ných informací pro svobodné vytváření názorů, resp. přispívání k právnímu vědomí obyvatel
České republiky.

[4] Mám za to, že takto moderovaná debata je s uvedenými zákonnými povinnostmi
České televise ve frapantním rozporu, a z analysy pořadu by takový závěr jednoznačně vyply-
nul. To by přispělo ke zvýšení kvality veřejné služby Českou televisí poskytované. Podotýkám,
že sám televisní přijímač nevlastním a pořady České televise nesleduji, tím větší byl pro mne
šok z toho, čeho jsem byl v pořaduMáte slovo svědkem.

[5] Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. i) ZČT do působnosti Rady České televise náleží
dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televisního vysílání (§ 2 a 3) a na naplňo-
vání zásad vyplývajících z Kodexu České televise a za tím účelem vydávat stanoviska a do-
poručení týkající se programové nabídky. Rada České televise je tudíž patřičným adresátem
tohoto podnětu.

V Praze dne 28. února 2020

Tomáš Pecina
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