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Odpověď na stížnost

Vážení,

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) se na svém 7. zasedání, konaném dne
13. dubna 2021, seznámila s Vaší stížností na provozovatele vysílání Česká televize.
Rada obdržela od několika zemědělských organizací téměř totožnou stížnost na projekt České
televize Planeta je PRGA z měsíce března.
Jste přesvědčeni, že projekt prezentuje dětskému publiku zemědělce jako „neekologická
monstra” a přirovnává je k postavě takzvaného Smrtistřika Zhoubovce, po kterém zůstává
otrávená půda i voda. Pořad tak dle Vašeho přesvědčení poskytuje zjednodušený a zkreslený
pohled na české zemědělství.
Bylo zjištěno, že se jedná o soutěž založenou na principu zaslání soutěžního příspěvku v podobě
literárního, výtvarného, hudebního, filmového nebo sochařského výtvoru. Soutěž probíhá od
1. října 2020 do 31. května 2021, a je rozdělena do 8 soutěžních kol dle kalendářních měsíců.
Soutěžící v jednotlivých soutěžních kolech tvoří své soutěžní příspěvky vždy na aktuálně
zveřejněné téma. Účast soutěžícího v soutěži je založena doručením soutěžního příspěvku přes
elektronický formulář na webu www.decko.cz/planeta-je-prga.
Ve vysílání byly odhaleny jen dvě formy prezentace soutěže, a to formou upoutávky samostatné,
a formou upoutávky v rámci pořadu TAM-TAM, v němž dvojice animovaných dobrodruhů vybírá
pro děti tipy na nejzajímavější víkendové akce a události. Zde je zmíněna i možnost zúčastnit se
soutěže Planeta je PRGA, smyslem upoutávky je především zveřejnit odkaz na příslušnou
webovou stránku.
Jedná se tedy o internetový projekt České televize, který má podobu dlouhodobé soutěže pro
děti s ekologickou tematikou. Na programu ČT:D jsou vysílány pouze upoutávky na tento projekt,
a to buď samostatně mezi jednotlivými pořady, nebo v rámci pořadu.
K inkriminovanému březnovému kolu soutěže se ve vysílání programu ČT:D podařilo najít dva
momenty, kdy byla soutěž zmíněna.
Dne 15. března 2021 byla v bloku upoutávek odvysílána upoutávka, obsahující animované
obrázky, graficky kopírující výtvarný styl soutěže. Komentář: „Na tomhle poli už nechce nikdo žít.“
Holčička hledí dalekohledem. „Ty jo, co se to tam děje? To musí být Smrtistřik Zhoubovec, ten
šíří jedy v krajině.“ Holčičku zasahuje proud tekutiny. Komentář: „Jak tohle dopadne? Buď
součástí příběhu na Planeta je prga.“ Nezazní zde nic konkrétního k tématu, nic o zemědělcích,
jde jen o náznak mající za cíl připoutat pozornost k soutěži.

Dále v rámci pořadu TAM-TAM, který přináší tipy dětem, co dělat o víkendu, je zařazena
informace o soutěži. Animovaná postavička říká: „Prga je naše déčková princezna. A s novým
měsícem je tu nový nepřítel, kterému se musí postavit. Kdo snad o naší princezně neslyšel, ať si
otevře stránky déčka a záložku Planeta je prga. Ve svém boji proti různým eko-škůdcům musí
Prga tentokrát čelit Smrtistřiku Zhoubovci, který svými neblahými výměšky zasévá do krajiny jed.
Jestli chcete princezně pomoci, splňte zadané úkoly a pošlete je pomocí formuláře. Nejlepší
příspěvky se dočkají zveřejnění.“
Soutěž probíhá mimo vysílání. Údajné problematické momenty jsou obsahem samotného zadání
internetové soutěže, tedy na webu ČT, konkrétně na https://decko.ceskatelevize.cz/planetajeprga. Pravomoc Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se ale vztahuje výhradně
k odvysílaným pořadům, Rada nemůže nijak vyhodnocovat či posuzovat obsah zveřejněný na
webových stránkách.
Pro úplnost je nicméně možné doplnit, že v zadání soutěže je výslovně uvedeno, že v Evropě
jsme jedům Smrtistřika Houbovce „už dost přišlápli hadici, ale jinde na světě jede o stošest“.
Navíc je v zadání zmíněn rovněž v ČR přijatý Národní akční plán k bezpečnému užívání pesticidů.
Tudíž soutěž dává zcela jasně najevo, že Smrtistřika Zhoubovce nijak nespojuje s českými
zemědělci.
Rada jako ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného
přestupku spáchaného projektem České televize Planeta je PRGA, že věc odkládá.
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