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      Č. j.: 41/2022 

 

         

VĚC: STÍŽNOST NA NEVYVÁŽENOU DISKUZI V POŘADU ČT OTÁZKY VÁCLAVA MORAVCE 

 

Vážení členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 

 

tímto podávám za organizaci, kterou jakožto statutární zástupce reprezentuji, stížnost na 

pořad Otázky Václava Moravce 2. část, který Česká televize vysílala 19. 6. 2022 a je 

dostupný také na internetových stránkách ČT v sekci iVysílání. Česká televize nesplnila 

podle našeho názoru své povinnosti veřejnoprávního média a tento díl pořadu považujeme 

za nevyvážený z následujících důvodů.    

 

 V diskuzi o cenách potravin vystoupili ministr zemědělství Zdeněk Nekula, prezident 

Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza a předseda Asociace soukromého 

zemědělství ČR Jaroslav Šebek. Agrární komora ČR nebyla do debaty pozvána, přestože 

její členové produkují 80 procent zemědělských komodit v Česku, zatímco členové 

Asociace soukromého zemědělství ČR produkují jen zlomek tuzemských zemědělských 

komodit.  

 Agrární komora ČR oslovila redakci Otázek Václava Moravce s nabídkou zástupce 

nejvyššího vedení do diskuze k tomuto tématu 17. 6. 2022 a zaslala své vyjádření 

k tématu, tedy po zveřejnění hlavního tématu a pozvaných osob v ČTK. Redakce však 

na zaslaný e-mail nereagovala, a to ani po odvysílání pořadu. Zaslaná reakce Agrární 

komory ČR rovněž v pořadu nezazněla. 

 

 

mailto:sekretariat@akcr.cz


Agrární komora České republiky, Počernická 272/96, 108 00 Praha 10, tel: 296 411 180, sekretariat@akcr.cz 
Sídlo: Blanická 3, 779 00 Olomouc, ID datové schránky: guzadjj 
IČ: 47674768, DIČ: CZ47674768, č.ú.: ČSOB 153 269 828/0300 

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571. 

 

 V pořadu byla opakovaně zmíněna Agrární komora ČR, která byla kvůli absenci svého 

zástupce v této debatě připravena o možnost reagovat na uvedená tvrzení. Stejně tak 

neměla možnost vyjádřit se k řadě nepřesností, týkajících zemědělské činnosti svých 

členů. Současně moderátor připustil, aby se hosté vyjadřovali na adresu Agrární 

komory ČR nelichotivě, přestože tato organizace nemohla reagovat.    

 Moderátor debaty spojil Agrární komoru ČR s tzv. velkými zemědělskými podniky a 

použil v této souvislosti termín „agrobaroni“ (v čase 41:16). Proti tomuto výroku 

považujeme za nezbytné se ohradit. Agrární komora ČR je největší zemědělskou 

organizací v České republice, která sdružuje podniky všech velikostí, různých právních 

forem a odlišného výrobního zaměření. 

 

Vážení členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, České televize nezajistila v pořadu 

Otázky Václava Moravce 2. část ze dne 19. 6. 2022 z výše uvedených důvodů vyváženou a 

objektivní diskuzi. Postup při přípravě tohoto pořadu a také následné vedení samotné 

debaty považujeme za klamání veřejnosti. Následkem toho byla podle našeho názoru 

poškozena reputace části zemědělských podnikatelů, protože veřejnosti byly podány 

neúplné a zkreslené informace. 

 

Věříme, že takováto činnost nemůže být považována za normu, dojde v zájmu objektivního 

informování veřejnosti o českém zemědělství k nápravě a podobné praktiky se nebudou 

opakovat. Znovu si dovolujeme Vaším prostřednictvím nabídnout České televizi spolupráci 

při přípravě nejen diskuzních pořadů, ale také reportáží a dalších zpravodajských formátů. 

 

S pozdravem 

      

 

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání  

Škrétova 44/6 

120 00 Praha 2 

mailto:sekretariat@akcr.cz

