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Vážený pane šinágIe,

to, že jsem by| pověřen odpovědět na jednu z Vašich stížností, neznamená, že by se ombudsman ČT

mě| stát da|ším místem, kam budete směřovat svůj neutuchající proud podezření, domněnek, teorií,

dotazů a nápadů. Připomínám RozhodnutíGenerálního ředite|e Čr r. ro z roku 2018: Pokud divák,

občan chce podat oficiá|nípodnět či stíŽnost na činnost nebo vysí|áníČt,.|e třeba, aby se obráti| na

Divácké centrum Čr' ldeálníje využít k tomu kontaktníformu|ář: https://www.ceskate|evize.czlvse-o-

ctlkontaktv/ nebo e-mai|ovou adresu info(oceskateIevize.cz. Zde je podnět zaevidován a ve

spoIupráci s kompetentními a odpovědnými pracovníky vyřízen. Komp|etníinformace o Ihůtách,

pravid|ech a způsobu vyřizování stížností a podnětů naleznete také na

https://www.ceskateIevize.cz/vse-o-ct/kontaktv/ nebo na stránkách ombudsmana Čt. Teprve v

případě, že stěžovate| není spokojen s odpovědí Diváckého centra Čt či odpovědného pracovníka,

obrátíse na Ombudsmana ČT, kterýce|ou zá|ežitost nezáVis|e posoudía rozhodne o správnostiči

nesprávnosti postupu, případně navrhne řešení...

V souvis|osti s výše uvedeným konstatuji, že se mi Vaše podezření z cenzury v České te|evizi

nepotvrdilo a příčipu neumístění některých pořadů v ivysí|ánívidím v nevypořádaných vysí|acích

právech a ne V cenzuře či autocenzuře. Napříště si tedy prosím stěžujte na jednu konkrétnívěc skrze
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Divácké centrum Čr - a ne ,,z jedné Vody.. na nemožnost zh|édnutí dokumentu o letcích RAF, ruských

z|očinech v Čečně (pokud by by|o tvrzení pana Štětiny pravdivé, je to otřesné, a|e nechápu, proč jako

d|ouho|etý senátor a pos|anec EP důrazně nežádaIvysvět|eníce|é zá|ežitosti), nedostupnost

dokumentárnísérie o devitaIizaci nádorů a ce|é K|ekánice atd.

Kvituji ovšem, a projednám s kompetentními pracovníky, Váš návrh, aby v rámci upozornění, že

pořad nenív ivysí|ání dostupný, by|o i vysvět|ení,,proč,,.

,,Na okraj,,Vašeho maiIu také uvádíte, ze vas překvapilo zas|ánínašíodpovědi doporučenou poštou

za 54,-Kč, když má Váš spo|ek svoji datovou schránku. Na první poh|ed to vypadá jako plýtvání

koncesionářskými prostředky a da|šíš|endrián České te|evize. Na druhý však, jak by|o zjištěno i u

da|ších adresátů Vašich podnětů z řad pracovníků České te|evize, poněkud jinak. Po důk|adné

prověrce je nutno konstatovat, že uvádíte nesprávnou adresu datové schránky Vašeho spo|ku a tudíž

Vám musejí být t.rdpovědi posílány doporučenou poštou' Každý po 54,- Kč.

Děkuji za pochopení, přeji pevné zdraví

Čestmír Jiří Franěk


