
Vážená rado, 

 oslovuji Vás ohledně skandálního jednání generálního ředitele (gř) Českého Rozhlasu (ČRo) pana René 

Zavorala. 

 (I) První skandální fakt je popsán zde. Je neprůstřelně prokazatelné, že pan Zavoral, který by se měl 

jako generální ředitel ČRo již ze zákona snažit o maximální nezávislost a objektivitu instituce dané 

instituce, se zapojuje do aktivit, jejichž jediným cílem je šíření lží a dezinformací v České republice. Už 

jen tento fakt samotný znevěrohodňuje osobu pana gř Zavorala způsobem, že to zakládá jednoznačnou 

pochybnost o tom, zda bude řídit ČRo v souladu se zákonem o ČRo, který ČRo ukládá poskytovat ve 

vysílání objektivní a pokud možno ověřitelné informace. Je-li řídící pracovník instituce, na niž jsou 

kladeny takové požadavky, zainteresován v aktivitách, jejichž cílem je přesný opak, tedy šíření lží a 

dezinformací, pak v čele této instituce nemá co dělat a měl by být neprodleně odvolán pro důvodné 

podezření ze snah o porušování zákona o ČRo v rámci řízení ČRo. Pokud jakákoliv osoba není právě 

generálním ředitelem tak důležité instituce jako je veřejnoprávní rozhlas, pak ať si z šíření dezinformací 

klidně udělá koníčka, nebude-li porušovat zákony České republiky. V pozici gř ČRo jsou ovšem takové 

aktivity absolutně nepřijatelné, skandální a nic jiného než odvolání takové osoby z této funkce 

nemohou mít ve slušné společnosti za následek. 

(II) Druhým skandálním faktem je absurdní kritika novináře pana Janka Kroupy generálním ředitelem 

panem Zavoralem viz. Argumentovat, že zákon neporušuje jen Agrofert, ale i další, tak proč se nezabývá 

i jimi, je argument hlupáka a demagoga. To bych si mohl zajít do nejbližšího obchodu, požádat pokladní 

o pár tisíc a policii pak argumentovat, ať mě nechá na pokoji, že jiní ukradli víc, tak ať se zabývá jimi. 

Věta pana Zavorala 

"Nelíbí se mi načasování této kauzy, protože mám za to, že je to reportáž, která mohla být odvysílána 

kdykoli jindy než v den, kdy zrovna ten, kterého se to týká, jede za prezidentem republiky prezentovat 

jména ministrů nové vlády, tak v této věci jistá podezření mám" 

ukazuje na jev, který si každý domyslí, ale který nelze vyslovit oficiálně, nejsou-li po ruce konkrétní 

věcné důkazy. Místo toho, aby se gř pan Zavoral zastal svého zaměstnance, který odvádí skvělou práci, 

snaží se ho zdiskreditovat, pomluvit a patrně donutit, aby sám z ČRo odešel. Chci doufat a věřit, že 

usnesení, které jste vy jako Rada schválili a ve kterém se mimo jiné praví 

"Rada vyzývá vedení Českého rozhlasu, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech 

zajistilo dodržování zásad objektivity a vyváženosti dle platných zákonů. V tomto případě tomu tak 

nebylo" 

bylo sepsáno a schváleno v situaci, kdy jste neměli dostatek informací nebo kdy jste podcenili nutnost 

vyžádat si informace další. Toto usnesení totiž de facto vyzývá k porušování zákona o ČRo, který v § 2 

mimo jiné praví, že 

(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejména 

a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro 

svobodné vytváření názorů, 

Přesně tímto se pan Janek Kroupa řídil. Tvrdíte-li tedy v usnesení, že tomu tak nebylo, pak ho sami 

vyzýváte, aby tento zákon porušoval, což považuji za značně závažné! Pokud byste na svém usnesení 
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trvali, brali byste tím na sebe zodpovědnost za to, že svoboda a nezávislost médií je v této zemi 

minulostí a že je třeba začít na Vás pohlížet nikoliv jako na členy Rady, kteří vykonávají svou práci ve 

prospěch občanů České republiky, ale spíše jako na zaměstnance holdingu. Bohužel, musím to tak říci. 

Každý může udělat chybu, o to nic. Osobnost ale není ten, kdo dělá mistra světa a tvrdí, že chybu nikdy 

neudělal. Takoví lidé totiž neexistují. Každá osoba někdy udělá chybu. Já, Vy, prostě každý. Skutečná 

osobnost je ale jen ten, kdo chybu dokáže uznat a napravit ji. Je tedy jen na Vás, jste-li jen osoby 

holdingu nebo osobnosti, na které je každý holding krátký. 

 Podtrženo sečteno, pan gř René Zavoral vykonal již tolik skutků, za které měl být dávno okamžitě 

odvolán z funkce, že doufám, že se k jeho osobě v nejbližších hodinách vrátíte, odvoláte ho z funkce a 

panu Kroupovi se omluvíte. V opačném případě říkáte občanům České republiky, že se vrací 

normalizace 1968-1989, kdy je třeba novináře školit v tom, co smí a co nesmí, že vysílat se nebude 

pravda, ale lež, a že zákon o ČRo je de facto naprosto zbytečný. 

Nepřeji si, a věřím, že si to nepřejete ani Vy, aby moje děti, děti mých kamarádů a konečně i Vaše děti 

vyrůstaly v pokřivené zemi. V zemi, kde normální je lhát. Už tak se nás děti ptají "jak je možné, že pan 

prezident pořád lže, když přece, pan prezident by měl být hodný, slušný a říkat pravdu". To se těžko 

vysvětluje, resp. ono to nejde. 

 Pana Kroupu neznám a nehodlám ho soudit. Ne proto, že ho neznám, ale hlavně proto, že nikdo nemá 

soudit druhé a že každý za své činy zodpovídá především sobě. Tak či onak, zde jde o to, že pan Kroupa 

dělal jen svou práci a za tu měl být oceněn, ne kárán. "Oceněn" za své jednání měl být hlavně pan 

Zavoral. Který je pro mě osobně, mimochodem, jen další z řady těch, kvůli kterým se v posledních dnech 

čím dál více stydím za tuto zemi. 

 Děkuji Vám, věnovali-li jste mé stížnosti aspoň svůj čas, a doufám, že celou záležitost ještě uvážíte. Leží 

na Vás nyní více zodpovědnosti než kolik se na první pohled zdá. 

 S pozdravem 

Jan Netopil, IT konzultant/analytik 

 


