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V Praze dne 17. dubna 2020

ombudsman Čr _ ti. 7\/2o2o

Dobrý den,

Generá|ní ředite| čr mě pověřiI reagovat na Vaši stížnost s tím, že jistě pochopíte jeho současnou

enormnívytíženost související s virovou pandemiía nutnými opatřeními v rámci televizního vysí|ání

i fungování ce|é instituce' Předpok|ádám, že za jeho deIegací odpovědi na mě by|o ivědomí, že já

bych by| první, kdo by, pokud by se dozvědě|, že ,,někdo ,,kódruje,, tvorbu podle ,,vhodnosti,, pro

veřejnost, jako tomu bylo za totality? Nevypadú to na ndhodu, ale spíše systém, kde se někdo staró,

aby se nórod nedozvědět přítiš pravdy o své minu|ost. Vnímdm to jako formu Cenzuryl kteró je Ústavou

Čn zakózóna,,, jak píšete, by nemlčel a byť jsem ombudsmanem ČT, celou zá|ežitost by zveřejnil'
Da|ším argumentem je, že pokud by nějaký takový ,,zákaz ivysílání,,, existoval, dozvědě|a by se o něm

spousta dramaturgů, produkčních a programových pracovníků, znichŽ by si to mnozí z nich určitě

,,nenechaIi,, pro sebe a zachovaIi se stejně jako já.'.

Do nedávna jsem byI aktivním dramaturgem cyk|ů a pořadů jako je Historie.cs, Neznámí hrdinové,
Labyrintem revo|uce atd., ve kterých jsme se vždy snaži|i osvět|it temná místa naší historie, ukazovat

na viníky, zviditelňovat oběti a svobodomys|né a aktivníodpůrce komunistického režimu. Píšu to také
z důvodů, že jsem byI obeznámen is nák|ady na vysí|acípráva napřík|ad na archivní záběry. A někdy
jsme museli i voIit, zda do pořadu, dokumentu nějaké archivní exk|uzivní záběry dát a tím v|astně

zabIokovat vysí|ání na internetu a tudíŽ ido zahraničí, neboť práva jsou daIeko dražší než ta, která

p|atíjen na území ČR _ ivysí|áníse nedá omezit na určité území' Často jsme tak i učiniIi. Když se dívám

na Vámizas|anýseznam dokumentů a pořadů, které se nedajís|edovat na ivysí|ání, jsem přesvědčen,

že u nich platí ještě poněkud jiný argument. Jak mi napsaI pan PaveI Souček, vedoucí podpory

systémů Nových médií: ,,Pro většinu pořadů nemóme dle ProVysu próvo pro užití na internetu,

Zejméno z toho důvodu, že v době jejich výroby si mólokdo dokózol představit, že bude možné pouštět

fitmy ontine a tento způsob užití nebyl s tvůrci smluvně ošetřen (tvŮrci nejsou jen režisér, scénórista,

ale nopř. i scénograf, architekt apod.)

1) Noc rozhodnutí:

- nepovoleno, RS ll Dilia
2) Protentokrát:



- nepovoleno, RS ll Dilia

t) česká televize

3) odvrácená strana světa:

- nepovolen ani terestrial
4) Na da|ší štaci:

- nepovoleno, RS ll Dilia

Jedinou výjimkou je film Hřbitov pro cizince' pro který mdme nyní prdva na 5 let od reprízy (do 1"9. 5.

2020), proto jsme ho zpřístupnili.', Domnívdm se, že k vypořódiní próv pravděpodobně došlo mezi
posledním vysíldním v roce 201-5 a dneškem'', Současný systém nóm dovoluje próva prověřovat a
pořady no web nasdzovat pouze na zókla!ě TV vysílóní.,,

Dovo|te ještě jeden argument protivašemu podezřeníZ cenzury. A tím je poměrně časté opakování
Vámi zmiňovaných pořadů v normá|ním te|evizním vysí|ání, které ještě stá|e zaručuje da|eko větší
počet diváků než ivysílání:

1) N oc rozhod n utí: Vys í|á n í: 199 4,95,2004,2009,?01.4,2o2o
2) Protento krát: Vysí|á n í: 1999,2009,2020
3) odvrácená strana světa: Vysí|ání: 2000,20003",2002

4) Na da|ší štaci: Vysí|ání: 1999,2000,2009
5) Hřbitov pro cizince: ].99].,93,95,99,2000,2003,2006,2008,2011-,2013,201"5

S pozdravem a rantm pevneno zoravl

Omhud


