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Č.j.: 21053 /2021

Vážený pane generální řediteli,
v posledních letech bohužel sleduji, že se Česká televize stále častěji stává nosným
médiem pro přenos názorů bez ohledu na fakta a odborná stanoviska minimálně v oblasti
zemědělství. Produkční zemědělství, které zajišťuje potraviny pro většinu obyvatel této země,
se stalo předmětem mnohdy neoprávněné kritiky a často je prezentován názor, který ani
zdaleka neodpovídá skutečnosti. Velice často se stává, že názor odborníků je upozaděn
ve prospěch individuálních dojmů a konstrukcí.
Dokud byly tyto pořady (a jde o desítky případů a pořadů) zaměřeny na dospělou populaci,
dalo se vše chápat jako souboj dvou názorů. Dospělá populace je schopna si najít i další
relevantní informace a utvořit si vlastní názor jak na konkrétní problém, tak na jednotlivé
redaktory, pořady i Vámi řízenou organizaci. Jen namátkou mohu jmenovat pořady Nedej se,
Otázky Václava Moravce, 168 hodin, Černé ovce, kde vnímáme fakt, že neznalost
problematiky tvůrců pořadu vede někdy k chybám a zavádějícím interpretacím.
Poslední příklad ale svědčí spíše o něčem jiném. Jedním z projektů dětské televize Déčko,
který cílí na nejmenší diváky, je projekt Planeta je Prga. Jeho cílem má být výchova dětí
k zodpovědnému chování k přírodě. Nechci hodnotit předešlé díly, ale březnový díl se týkal
zemědělství a obsahoval množství nepravdivých a manipulativních tvrzení. V tomto díle byly
potraviny vyráběné podle nejvyšších standardů bezpečnosti označeny jako jedovaté a
zemědělci hospodařící podle moderních poznatků, v souladu s potřebami přírody i společnosti
jako „Smrtistřici Zhoubovci“. Proto jménem všech zemědělců, pro které je zemědělství nejen
zaměstnáním, ale také posláním, žádám o okamžitou opravu březnového dílu projektu Planeta
je Prga tak, aby odpovídal skutečnosti. Chápu, že vytvořit pořad pro děti, který by měl
jednoduchou formou vysvětlit problémy, které jistě existují, je nesmírně těžké. To ale
neomlouvá uveřejnění manipulativních informací nezakládajících se na pravdě.
Stále věřím, že jde o případy vyvolané pouze neprofesionalitou či neznalostí autorů, byť se
občas i z řad zaměstnanců Vámi řízené veřejnoprávní instituce ozývají hlasy, že jde o
aktivismus některých zaměstnanců, kteří svůj názor přenášejí na obrazovky České televize.
Proto Vám jménem naší organizace nabízím spolupráci při tvorbě pořadů týkajících se oboru,
kterému rozumím. Naše organizace zastřešuje více než 1000 zemědělských fyzických i
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právnických osob, které reprezentují třetinu výměry zemědělské půdy a dvě třetiny lidí živících
se zemědělstvím. Zemědělský svaz ČR i jednotliví členové aktivně spolupracujeme s odborníky
ze zemědělských univerzit i výzkumných ústavů a jsme schopni zajistit odborné informace
o zemědělství a jeho fungování. Věřím, že i Vaším zájmem je poskytovat veřejnoprávní službu
s důrazem na pravdivé skutečnosti.
Vnímám význam a důležitost existence veřejnoprávní České televize a byl bych rád, aby ji
mohli zemědělci vnímat jako pevnou součást demokratického systému a garanta maximálně
objektivních názorů.
Zároveň bych Vás chtěl požádat o setkání v této věci.

S pozdravem

Petr Dvořák
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