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Kč-i.'. LP 187|2017
vyřizuje JUDr. Jan Drdla

Poskytnutí informace podle zákona č. í06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dá|e
jen ,,zákon ě. 106/1999 sb...)

Vážení,

dne 8. března 2017 obdrŽe|a Česká te|evize vaŠi Žádost, ve které jste s odkazem na zákon č.

106/1999 Sb. prostřednictvím svého předsedy pana Jana Šinagta poŽáda|i o poskytnutí informace cit.:

,,podle zákona č. 106/1999 sb', o syobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisŮ a
podle čl. 17 Listiny práv a svobod, sl Vás dovoluji požádat o informaci z jakých konkrétních dŮvodŮ
nelze v iVysítání ČT shtédnout všechny pořady ,,Z očÍ do očí,, tedy vyrobených i před rokem 2000?
Chtěl jsem shlédnout pořad ze dne 7.2.2017 (od 22:30 hod.), rozhovor nedávno zesnulého Antonína
Přidala s Jiřím Grygarem a k mému překvapeníjsem si mohl pouze přečíst: ,,Litujeme, ale pořad není
v iVysílání dostupný. Video není k dispozici.,'
Na moji Žádost o informace kVašim rukám ze dne 16.2.2017 mi odpověděla dne 3.3'2017 vedoucí
Úseku mediálního práva JUDr. Markéta Havlová s tím, že problém je vyřešen, s poděkováním za mŮj
podnět. Bohuželje pořad stále nedostupný? Byla sice posunuta hranice pod rok 2006, ale jen do roku
2a00, lnkrimínovaný pořad měl být natočen před rokem 2a00, tedy v g0.Ietech?

Pořad ,,Z očído očí,,vznikt 1.9'1992. Co brání ČT, aby umoŽnila svým koncesionářŮm přístup ke všem
těmto oblíbeným pořadŮm od jejich vzniku? Proč na webu ČT uvádí jako ,,nejstarší.' pořady od
16.1'2000' jako,,všechny,,, jako by před rokem 2000 žádné neexistovaly? Nepochybuji, že pořady
z doby před rokem 2000 patří převážně k těm nejhodnotnějším a nejzajímavějším jako pořad uváděný
výše a kteý ČT s vetkým Úspěchem reprízovata _ tedy těch, co ještě nešti spát.
Věřím' že nic nebude bránit přístupnosti všech pořadŮ 

',Z očí do očí,, v iVysílání od jeho vzniku a slova
moudých lidí uloŽených v archivech tak opět osloví televizní diváky stejně jako kdysi. l dnes se ,,láme
doba* a kdo jiný by měl šířit myšlenky moudých, zkušených a odpovědných lidí, než veřejnoprávní

V sou|adu se zákonem č. 10611999 Sb' vám Česká te|evize tímto poskytuje nás|edující informace:

Dostupnost konkrétního dí|u pořadu Zočí do očí, respektive rozhovoru Antonína PřidaIa sJiřÍm
Grygarem, který by| odvysí|án také dne 7. Února 2017 od 22:30 hodin na programu Čtz, jsme na
webu iVysí|ání opětovně prověřiIi a zjistiIijsme, Že tento dí|je ve s|uŽbě dostupný, a to pod odkazem
http//www.ceskate|evize'czlivvsi|ani/109819542S-z-oci-do-oci/39545112B85.Text,,Litujeme, ale pořad
není v iVysílání dostupný. Video není k dispozici.', se nezobrazuje.

Dá|e jsme prověřovali' zda jsou na webu iVysí|ání přístupné rozhovory z cyk|u Z oÓí do očí, které by|y
natáčeny před rokem 2000, konkrétně jiŽ od roku 1991. Zjisti|i jsme, Že tyto pořady jsou na webu
České te|evize přístupné. Např. rozhovor s Vác|avem Bě|ohradským (z roku 1991 ;

http://www.ceskatelevize.czlporady/1 0981 95425-z-oci-do-oci/391451 12162-vaclav-belohradskv/), s
Vác|avem Hav|em (z roku 1992., http://vwvw.ceskate|evize.czlporadv/1098,19542S-z-oci-do-
ocil392451323584. s Magdou VaŠáryovou (z roku .'t oo?.

s Miroslavemhttp:i/www. ceskatelevize.czlporady/1 0981 95425-z-oci-do-ocii393451 12409/),
Zikmundem (z roku 1994, http://uwwv.ceskatelevize.czlporadv/1 0981 95425-z-oci-do-
ocil39445112761n. s Miroslavem GaIuŠkou (z roku 1 006.

http://www.ceskate|evize.czlporady/109819542S-z-oci-do-oci/39535919010/), s Vojtěchem Cep|em (z



roku 1996; http://vrww.ceskate|evize.czlporady/1098195425-z-oci-do-oci/3963591905,1/), s Jaromírem
Janatou (z roku'1997; http://vwvw.ceskatelevizecz/porady/1098195425-z-oci-do-oci/3973S919t9e1),
s Michae|em TřeŠtíkem (z roku 199B; http://wvvw.ceskatelevize.czlporady/1098195425-z-oci-do-
oci/39835935039/) a se Sylvou Šímsovou (z roku 1999;
http://ulmv.ceskatelevize.czlporady/'1 0981 95425-z-oci-do-oci/39935935080/).

Tyto pořady by|y přístupné jiŽ v době, kdy vám by|a doručena naše odpověd' ze dne 3. bŤezna 2017 '

S pozdravem

V Praze dne 8. března2017 /l,^,,9"/h ftea,,ať\
JUDr' Markéta Hav|ová

vedoucí Úseku mediálního oráva

www. ceskatelevize.cz


