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    Rada pro rozhlasové a televizní vysílání  

Škrétova 44/6 
120 00 Praha 2 

 
Čj. 88.21                V Praze, 24. března 2021 

         

VĚC: STÍŽNOST NA NEVYVÁŽENÝ A NEOBJEKTIVNÍ PROJEKT „PLANETA JE PRGA“ 
 
Vážení členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 
tímto podávám jménem Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace (ČMŠSA) stížnost  
na neobjektivnost a nevyváženost projektu „Planeta je Prga“, který vysílá Česká televize na ČT:D.  

 
ČMŠSA je profesní sdružení výzkumných, šlechtitelských a semenářských firem a naši členové zajišťují osivo a 
sadbu jako nenahraditelnou součást výroby celé řady produktů pro zemědělství a potravinářství. 

 
Březnový díl „Planeta je Prga“ prezentuje dětskému publiku zemědělce jako „neekologická monstra“  
a přirovnává je k postavě takzvaného Smrtistřika Zhoubovce, po kterém zůstává otrávená půda i voda. Toto 
označení  kategoricky odmítáme, protože dehonestuje všechny české zemědělce a jejich způsoby nakládání 
s půdou. Chápeme potřebu zjednodušení pro dětské publikum, není však nutné zároveň děti strašit. Pořad 
poskytuje zjednodušený a zkreslený pohled na české zemědělství a obsahuje mnoho nepravdivých 
informací.  

 
Příkladem je způsob informování o pesticidech jako o jedech. Přípravky na ochranu rostlin jsou účinné 
prostředky, které zaručují, že pěstované plodiny budou bezpečné pro lidskou spotřebu, bez plísní a dalších 
patogenů.  
 
Ministerstvo zemědělství a ani žádná nevládní organizace nebyla oslovena jako odborný garant ke 
spolupráci na tomto projektu České televize. Dle našeho názoru není přípustné prezentovat tento negativní 
pohled na zemědělství v České republice. 
 
Vážení členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, klamat veřejnost a především dětské diváky a 
ovlivňovat veřejné mínění způsobem, jak to činí projekt „Planeta je Prga“, je z našeho pohledu neobjektivní 
a nemorální. 
 
Věříme, že v zájmu objektivního informování veřejnosti o českém zemědělství dojde k nápravě a podobné 
praktiky se již nebudou opakovat.  
 
Děkuji před za Vaše vyjádření a s pozdravem 

 
 
 
  

Ing. Jan Prášil, prezident 
 

  Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace 
  Czech Seed Trade Association                 Zelený pruh 99/1560 

 140 02 Praha 4 
  Česká republika 


