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Predmet: obavijest

Poštovani,

vezano za Vaš zahtjev za objavu ispravka od 15. veljače 2017. godine informacija
objavljenih u emisiji Otvoreno dana 14. veljače 2017. godine, u nastavku navodim
kako slijedi:

Prvotno ističem kako Vaš zahtjev niti formalno, a niti sadržajno ne ispunjava
uvjete koje sukladno Zakonu o medijima mora ispunjavati zahtjev za ispravak
odnosno ispriku.

Naime, sukladno članku 40. stavku 3. zahtjev za ispravak podnosi se glavnom
uredniku, mora biti obrazložen i potpisan od strane podnositelja, te sadržavati sve
potrebne podatke o podnositelju i njegovoj adresi.

U tom smislu, ističemo kako je Vaš zahtjev upućen urednicima emisije Otvoreno, nije
potpisan od strane podnositelja, te ne sadrži podatke o adresama podnositelja.

Nadalje, Vaš zahtjev ne ispunjava uvjet sukladno odredbi članka 42. stavka 4. alineja
2. Zakona o medijima budući ne sadrži zahtjev u smislu jasno određenog teksta
koji se zahtjeva objaviti u formi ispravka.

Netočno je da u predmetnoj emisiji gospodinu Ribiću onemogućeno opovrgnuti
netočne navode.

Hrvatsku
radiotelevizija
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Gospodin Ribić, koji uzgred rečeno nije potpisnik zahtjeva za ispravak, imao je
mogućnost reagirati na eventualno netočne navode, te je u tom smislu u cijelosti
poštivano načelo druge strane.

Nadalje, zahtjev za ispravak nerazmjerno je dulji od informacije odnosno dijela
informacije na koju bi se ispravak odnosio, a što je protivno odredbi članka 42.
stavka 4. alineja 5 Zakona o medijima.

Osim toga, zahtjev sadrži i navode čija bi objava bila u suprotnosti sa zakonom
i dobrim običajima te bi ista mogla dovesti do odgovornosti Hrvatske
radiotelevizije kao nakladnika za štetu, a što je suprotno odredbama članka 42.
stavka 4. alineja 3 i 6 Zakona o medijima. Naime, tekst zahtjeva za ispravak treba biti
uravnotežen i jasan tako da sadržava direktno očitovanje na točno određene
informacije.

Slijedom navedenog, nismo u mogućnosti udovoljiti Vašem zahtjevu i objaviti zahtjev
kako je zatraženo.

S poštovanjem,
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