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Odpověď na stížnost 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) se na svém 1. zasedání, konaném dne 
18. ledna 2022, seznámila s Vaší stížností na provozovatele vysílání Česká televize. Kritizujete 
pořad Máte slovo s M. Jílkovou s podtitulem Povinné očkování ze dne 9. prosince 2021, 
a poukazujete na jeho neobjektivitu a nevyváženost. 

Rada na svém zasedání věc podrobně diskutovala, přičemž dospěla k závěru, že provozovatel 
musí vysvětlit, z jakého důvodu se pořadu nezúčastnil původně pozvaný právník Jindřich Rajchl 
(Trikolora), který je odpůrcem očkování proti nemoci covid-19 a protiepidemických opatření. 

Rada proto v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon 
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla vyžádat od provozovatele vysílání Česká televize, 
IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, podání vysvětlení k pořadu Máte slovo 
s M. Jílkovou, odvysílanému dne 9. 12. 2021 od 21:45 hodin na programu ČT1, z jakého důvodu 
se debaty neúčastnil původně pozvaný právník Jindřich Rajchl, který následně veřejně uvedl, že 
se o jeho vyškrtnutí z debaty zasadili představitelé Ministerstva zdravotnictví ČR a mikrobiolog 
Peter Šebo. 

Poté, co Rada obdrží odpověď, a po zjištění všech relevantních informací v této věci, se Rada 
bude případem opětně zabývat. O výsledku projednání se můžete informovat na webu Rady 
www.rrtv.cz, kde jsou po každém zasedání zveřejňovány tiskové zprávy ze zasedání a rovněž 
zápisy ze zasedání.  

S pozdravem 

Ing. arch. Václav Mencl 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 
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