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Praha 7. 12. 2021  

 
Stížnost proti pomluvám zveřejněným v pořadu Newsroom dne 5. 12. a výzva k zjednání 
okamžité nápravy 
 

Vážení, 

dne 5. 12. 2021 Česká televize v pořadu Newsroom zveřejnila reportáž, věnovanou šíření 
dezinformací. V rámci reportáže byla opakovaně zobrazena internetová stránka a logo 
občanské iniciativy Zdravé fórum, z. s., IČO: 09907041, kterou zastupujeme, jakož i fotografie 
osob, které tuto iniciativu podporují, včetně řady odborníků, jako jsou RNDr. Zuzana Krátká, 
Ph.D. či já jako advokát a další. V reportáži byla iniciativa Zdravé fórum dokonce výslovně 
zmíněna coby příklad „antivaxerských skupin“, „šiřitelů nesmyslů a dezinformací“.  

Důkaz:  

- https://www.ceskatelevize.cz/porady/11030967025-newsroom-
ct24/221411058170033/ (viz čas 7:50 a dále)  

Upozorňujeme, že vedení našeho klienta ani osoby, které byly v příspěvku zobrazeny, nebyly 
Českou televizí v souvislosti s uvedenou reportáží předem kontaktovány a vyzvány k vyjádření, 
ačkoliv se v pořadu k věci vyjadřují jiné osoby (o jejichž vzdělání a odborném postavení lze 
minimálně v případě pana J. Cempera úspěšně pochybovat). Již jen tím Česká televize porušila 
svou povinnost, vyplývající jí z ust. § 2 odst. 2 písm. a) zákona o České televizi.  

Celkové vyznění reportáže pak hrubě poškozuje dobrou pověst a dobré jméno našeho 
mandanta, ale i řady dalších osob, jejichž fotografie byly v reportáži zobrazeny (ve spojení 
s pojmy jako „antivaxerství“, „dezinformace“ apod.). Reportérkou tohoto pořadu byl dokonce 
opakovaně užit výraz „lžou“ a „zveřejňují lži“, aniž by k takovým tvrzením redakce tohoto 
pořadu disponovala jakýmkoli důkazem. 

Uvedená tvrzení byla vytržena z kontextu. V jednom případě podle redaktorky iniciativa 
Zdravé fórum tvrdí, že třetí dávka očkování je zbytečná. V pozadí za redaktorkou je jeden 
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z článků (vydaný před cca měsícem), ve kterém se uvádí, že třetí dávka je vhodná u osob 
rizikových.  

S ohledem na postavení České televize coby poskytovatele tzv. veřejné služby jsme připraveni 
vnímat uvedenou reportáž jako výjimečné selhání redakce uvedeného pořadu, z něhož 
nebudeme vyvozovat další právní závěry za předpokladu, že bez dalšího učiníte následující 
opatření:  

1. Okamžitě odstraníte záznam uvedené reportáže z veřejného prostoru (minimálně 
z internetových stránek a dalších médií pod Vaší kontrolou), nejpozději pak do jednoho 
dne ode dne doručení tohoto přípisu. 
 

2. Zajistíte, aby v následujícím díle uvedeného pořadu uvádějící reportér/ka zveřejnil/a 
omluvu mému klientovi a jeho podporovatelům ve znění: „Česká televize se omlouvá 
iniciativě Zdravé fórum, jejím zakladatelům a podporovatelům, že je bezdůvodně 
uvedla v reportáži ze dne 5. 12. mezi příklady tzv. antivaxerských či dezinformačních 
komunit a neposkytla jejím představitelům ani jakýkoli prostor k vyjádření. Tím se naše 
televize zcela neoprávněně hrubě dotkla dobrého jména, profesní i osobní cti osob 
zapojených do jmenované iniciativy. Tím, že Česká televize nepožádala nikoho z těch, 
kdo se touto lživou reportáží mohou oprávněně cítit dotčeni, předem o vyjádření, 
porušila navíc zásadu objektivity, vyváženosti a pravdivosti.“ 
 

Žádáme Vás obratem o potvrzení přijetí této výzvy a splnění shora uvedených opatření. 
V opačném případě zahájíme právní kroky k ochraně práv všech dotčených osob.  

Radu České televize tímto rovněž žádáme k přezkumu uvedené reportáže a ze zjednání 
nápravy v souladu s právními předpisy.  

S pozdravem  

Nielsen Legal, advokátní kancelář, s.r.o. 

JUDr. Tomáš Nielsen, advokát 

ev. č. ČAK 13167 

v zastoupení Zdravé fórum, z. s.  

 

Příloha:  

- kopie plné moci  
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