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Do Českého rozhlasu byla dne 11. 11. 2021 doručena Vaše žádost podle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Ve své žádosti  sdělujete: 
„dne 10. prosince 2020 byl na webovém serveru BBC zveřejněn článek obsahující informaci o činnosti 
tzv. Trusted News Initiative (TNI), jejíž partneři se měli dohodnout na provádění cenzury tzv. 
dezinformací týkajících se onemocnění covid 19 a vakcín proti tomuto onemocnění, přičemž si měli 
stanovit seznam témat, která budou blokovat, aby se nedostala do veřejného prostoru. Mezi nimi např. 
informace zpochybňující vážnost onemocnění covid 19, neefektivitu vakcín proti onemocnění covid 19 
apod. Cit.: „Příklady zahrnují široce sdílené memy, které spojují nepravdy o vakcínách se svobodou a 
individuálními svobodami. Jiné příspěvky se snaží zlehčit rizika koronaviru a naznačují, že za vývojem 
vakcíny je skrytý motiv.“  
 
TNI má evidentně ambice cenzurovat informace, kdy ale není současně známo, kdo má rozhodovat o 
jejich škodlivosti nebo jejich nepravdivosti a jaké prostředky obrany před cenzurou takových informací 
má jejich autor.  
 
Partnery TNI mají být např. AP, AFP; BBC, CBC/Radio-Canada, European Broadcasting Union (EBU), 
Facebook, Financial Times, First Draft, Google/YouTube, The Hind, Microsoft, Reuters, Reuters 
Institute for the Study of Journalism, Twitter, The Washington Post.  
Zdroj: https://www.bbc.com/mediacentre/2020/trusted-news-initiative-vaccine-disinformation  
 
Členy EBU jsou mimo jiné také Česká televize a Český rozhlas  
https://www.ebu.ch/about/members  
 
Pokud by veřejnoprávní média, tedy Česká televize a Český rozhlas byly skutečně vázáni dohodou 
TNI, tedy o cenzuře vybraných informací, bylo by na místě pochybovat o vyváženosti a nestrannosti 
televizního a rozhlasového vysílání těchto médií.“ 
 
A požadujete poskytnutí následujících informací: 
 
„1) Zda je Česká televize vázána dohodou uzavřenou TNI, tedy, že bude v televizním vysílání 
cenzurovat informace uvedené v dohodě  
 

 
 

 

Poskytnutí informace    
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2) Zda je Český rozhlas vázán dohodou uzavřenou TNI, tedy, že Český rozhlas bude ve vysílání 
cenzurovat informace uvedené v dohodě  
 
3) Zda je členům Rady české televize známo, že je Česká televize vázána shora uvedenou dohodou 
TNI a jak kontrolují naplňování této dohody 
 
4) Zda je členům Rady pro rozhlasové a televizní vysílání známo, že jsou Česká televize a Český 
rozhlas vázáni dohodou TNI a jak kontrolují naplňování této dohody“ 
 
Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace: 

 

Český rozhlas není vázán „dohodou“ uzavřenou s „TNI“ ani žádnou jinou dohodou, která by se týkala 

zpracovávání a vysílání zpravodajských témat. Zpravodajství Českého rozhlasu je objektivní, nezávislé, 

nestranné a vyvážené. Český rozhlas poskytuje objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a 

všestranné informace. Český rozhlas se při své činnosti řídí zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém 

rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů,  zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Kodexem Českého 

rozhlasu tak, aby dobře plnil roli média veřejné služby. 

 

Ostatní požadované informace se týkají jiných povinných subjektů, kterým tato žádost byla rovněž 

adresována. 

 

S pozdravem  

 

 

Český rozhlas 


