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Váš dopis zn. ze dne Naše značka 19.10.2012
   RP 31/2012 Praha

Žádost o vyvážené uvádění  Pirátské strany v koalici Piráti+SZ+KDU-ČSL

Vážený pane řediteli,

Mgr. Libor Michálek, MPA, kandidující za koalici „Michálek do Senátu – Koalice Pirá
tů, Strany zelených a KDUČSL“ v letošních volbách do Senátu Parlamentu České 
republiky, byl nominován Českou pirátskou stranou1 (oficiální zkratka Piráti2, podle 
vnitřních předpisů je pro vnitrostátní použití rovněž vedle plného názvu užívána znač
ka Pirátská strana). 

Z tohoto důvodu bych Vás chtěl požádat, aby:

• při výčtu těchto tří politických stran v souvislosti s uvedenou kandidaturou byli 
Piráti uvedeni na prvním místě v souladu s názvem koalice registrované pří
slušným úřadem městské části; není nám známo, jakým způsobem dospěla 
Česká televize ke změně pořadí oproti úřednímu dokumentu;

• v případě barevného znázornění byla stejně jako u ostatních politických stran 
použita  oficiální  barva  Pirátů,  tedy  černá,  případně  fialová,  což  je  barva 
grafického znázornění kampaně pana Libora Michálka.

Způsob, kterým bylo zmíněné uskupení uvedeno v sobotu 13.10.2012 v pořadu Vol
by 2012 na kanálu ČT24 (viz obrázek níže), považujeme za naprosto nepřípustný a 
zavádějící, neboť zde byla uvedena neexistující zkratka „P“ jako označení Pirátů, Pi
ráti byli jako nominující strana uvedeni až na posledním místě a také barva byla zvo
lena podle nesouvisejících politických stran. O zkratce Pirátů přitom byla Česká te
levize informována předem (viz níže), a to s dostatečným předstihem, takže tomu 
mohla a a měla uzpůsobit grafickou prezentaci výsledků voleb. 

1 Nominační smlouva http://www.libormichalek.cz/obsah.php?t=smlouva 
2 Rejstřík politických stran a politických hnutí http://aplikace.mvcr.cz/seznampolitickych

stran/Vypis_Rejstrik.aspx?id=320 
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Zároveň bych Vás chtěl upozornit, že zkratka ČPS není zkratkou České pirátské stra
ny. Oficiální zkratkou je slovo Piráti (bez uvozovek), které se skloňuje a vždy se píše 
s velkým P, jak je uvedeno v rejstříku politických stran a politických hnutí vedeném 
ministerstvem vnitra a rovněž v článku 1 stanov Pirátů. Slova „piráti“ či „ČPS“ se opa
kovaně vyskytují v doprovodné grafice komentující naši činnost, což je chybné a za
vádějící. Obzvláště umístění slova do uvozovek může navozovat dojem, že se od něj 
chce autor distancovat, čímž je narušena objektivita podávané informace. 

Na tuto skutečnost jsme Vás již upozornili dopisem ze dne 11. září 2012, přičemž do
pisem ze dne 26. září 2012 jste nás vyrozuměli, že odpovědné osoby byly na tuto 
skutečnost  upozorněny  a  že  by  se  chybné  použití  zkratky  již  nemělo  opakovat. 
Přesto se chybné použití opakuje a to ke škodě naší politické strany, jejíž výsledky si  
kvůli zkomolené zkratce strany voliči a diváci České televize často s námi nedovedou 
spojit.

Žádáme Vás o neprodlené zjednání nápravy, aby nejpozději ve výsledcích voleb do 
Senátu byly již skutečnosti ohledně naší politické strany (zejména zkratka a barva) a 
ohledně kandidatury Libora Michálka (pořadí koalice a nominující strana) prezentová
ny objektivně a vyváženě.

S pozdravem

Jakub Michálek
místopředseda
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