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Do Českého rozhlasu byla dne 2. 11. 2021 doručena Vaše žádost podle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve své žádosti 
sdělujete: 
 
„ Dne 28.10.2021 jsem zveřejnil článek na odkazu níže z něhož cituji:  
Při přehrávání pořadu ČRoPlus se zvukový záznam přerušil s hláškou: Toto audio je v hodinových 
záznamech nedostupné kvůli autorským právům. Zřejmě technická závada. ČRo si přece nebude 
zakazovat vysílat jen část vlastních pořadů a zakazovat sama sobě vlastní autorská práva, navíc 
uplatňovaná jen pro část pořadu. Pořad jsem poslouchal v premiéře dne 18.10.2021. Nebylo tam nic, 
co by mohlo být považováno za porušení autorských práv. Pořad trvající 28 min, končí po 3 minutách. 
Poté se 25 minut dokola ozývá: Toto audio je v hodinových záznamech nedostupné kvůli autorským 
právům…? 
https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/18-z-ceskych-medii/11725-zapomenuti-hrdinove-jan-ursiny-a-
bruno-hauck.html“  
 
a požadujete poskytnutí těchto informací: 
 
„Otázky: 
1) Jedná se o technický problém, který bude vyřešen? 
2) Pokud se jedná o autorská práva, jaká, čí a čeho se týkají?“ 
 
 
Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace: 
 
ČRo Plus přebírá pořad Stopy, fakta, tajemství… od stanice ČRo Dvojka, a proto tento pořad není 
k dispozici v celodenních záznamech u stanice ČRo Plus, ale je možné si ho zpětně vyhledat na 
webových stránkách ČRo Dvojka, kde je k dispozici po dobu čtyř týdnů od premiéry (odkaz níže). 
Nejedná se tedy o technický problém. 
 
https://dvojka.rozhlas.cz/stopy-fakta-tajemstvi-6483239 
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