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Vážení  akcionáři, vážení občané,

V InfoKapce číslo 3 jsme Vás informovali o tom, že jedním z důležitých úkolů nového představenstva je i ochrana 
dobrého jména společnosti.

	 Není	 tajemstvím,	 že	 mediální	 a	 společenský	 obraz	 VaKu	 byl	 dlouhodobě	 poškozován	 především	 zásluhou	
negativních	kampaní	ze	strany	úzkého	okruhu	osob,	které	demagogicky	šíří	polopravdy	či	informace	mnohdy	zcela	
vytržené	ze	všech	důležitých	souvislostí.

Jedním z takových příkladů byla i reportáž s názvem Megapodvod s vodou?, která byla odvysílána v rámci pořadu 
„Nedej se plus“, dne 22. března 2015 na programu ČT2. Vzhledem k nepravdivým a tendenčním informacím, které 
v pořadu zazněly, jsme se rozhodli podat stížnost Radě pro televizní a rozhlasové vysílání.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nám dala	za	pravdu	a začátkem března poslala následující vyjádření:

“Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká 
televize, IČ 00027383,  sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, na porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona  č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil odvysíláním pořadu Nedej se plus, respektive reportáže  nazvané Megapodvod s vodou?, dne 22. 
března 2015 od 10:30 hodin na programu ČT2, neboť v dotyčné reportáži dostali prostor k vyjádření výhradně kritici 
fungování vodárenství na Zlínsku a nebylo zařazeno jakékoli opozitní vyjádření. Pořad prezentoval jasný, předem 
stanovený postoj a jako takový jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje diváka ve prospěch 
záměrů tvůrců. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené informace nezbytné pro  svobodné vytváření názorů. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto  upozornění”.

 Jsem tak velmi rád, že nejen soudy, ale dokonce i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nám dávají za pravdu. Jsem 
rád, že naše jasná a otevřená komunikace je oceňována stále větší a větší skupinou zastupitelů i občanů našeho regionu.

 Touto cestou bych Vás také rád všechny znovu ubezpečil v tom, že se v žádném případě nesnížíme k nějakému 
bulváru či lžím. Možná nebudeme tak efektní a okázalí jako jiné zdroje, ale jsem přesvědčen o tom, že budeme mnohem 
efektivnější.

17. 3. 2016

Pěkný den,

Svatopluk Březík


