
 

 
 
 
 
Vážení,  

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) se v minulosti zabývala 
nevyvážeností a neobjektivitou reportáže Megapodvod s vodou?, která byla odvysílána v rámci 
pořadu Nedej se plus dne 22. března 2015 od 10:30 hodin na programu ČT2. 

Jde o vydání cyklického publicistického pořadu Nedej se plus (v titulcích Nedej se +), který 
tvořila jediná reportáž Megapodvod s vodou?. Tématem reportáže je hospodářské fungování 
vodárenství měst a obcí v ČR, které bylo dokumentováno na příkladu Zlínska.  

Jak jsme Vás již informovali, z podnětu Vaší stížnosti (společnost Vodovody a kanalizace 
Zlín, a.s., zastupovaná advokátkou Mgr. Simonou Hejdovou) byla zpracována podrobná 
obsahová analýza pořadu. Rada si následně vyžádala od provozovatele vysílání Česká televize 
podání vysvětlení ve věci, později rozhodla zahájit s provozovatelem správní řízení z moci 
úřední pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání. 

Rada se po zjištění všech relevantních informací věcí opětně zabývala na svém 21. zasedání, 
konaném dne 18. listopadu 2015. 

Jelikož provozovatel nebyl v minulosti upozorněn na typově shodné porušení zákona, a tudíž 
nebylo provozovatele možno finančně sankcionovat, Rada přijala toto usnesení: 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své 
kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 
č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ 00027383, 
sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, na porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Nedej se plus, respektive reportáže 
nazvané Megapodvod s vodou?, dne 22. března 2015 od 10:30 hodin na programu ČT2, neboť 
v dotyčné reportáži dostali prostor k vyjádření výhradně kritici fungování vodárenství na Zlínsku 
a nebylo zařazeno jakékoli opozitní vyjádření. Pořad prezentoval jasný, předem stanovený 
postoj a jako takový jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje diváka ve 
prospěch záměrů tvůrců. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené informace nezbytné pro 
svobodné vytváření názorů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto 
upozornění. 
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