vystěhovalecký pas z ČSSR. Jak uvedl, hodlá v zahraničí studovat vysokou školu, obor hudby. Sdělil, že má
rozsáhlé konexe do kapitalistických států, které mu již přislíbily plnou podporu v jeho plánech po opuštění
ČSSR.“
Jak je uvedeno v jiné Hutka-Story, za pět týdnů nařídil sekretariát ministra vnitra podřízeným generálům
panu Hutkovi a jeho manželce opustit autem republiku, bez ohledu na nedokončené trestní stíhání pro
nedovolené podnikání. To bylo zcela v rozporu s komunistickou praxí.
Záznam č. 38 převzala do svého programu 168 Česká televize a redaktorka Fridrichová jej 22.ledna 2017
ukázala jako důkaz konfidenství Karla Srpa. Záznam č.38 měl i barevnou fotografií. Navzdory tomu, že šlo o
veřejně známou informaci, oficiálně probíhalo zbavení občanství Jaroslava Hutky. Vešlo ve všeobecnou
známost, že na jeho zbavení se občanství pracuje obvyklá řada příslušných státních organizací.
Pořad 168 hodin je stále přístupný v archívu ČTV a z obrazovky byl Záznam č.38 přefotografován a dán
soudnímu znalci pro odvětví technického zkoumání písemností. Výsledkem je několikastránkové
konstatováníé, že jde o padělek, pořízený dokonce na počítači, barevná fotografie není součástí, ale pořízena
mnohem později. Znalecký posudek je součástí soudního spisu.
O pořadu redaktorky Fridrichové se Karel Srp dozvěděl mnohem později a 6.2.2019 se obrátil právní cestou
na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Otázka na Radu zněla: Z jakých zdrojů byl získán dokument s
označením Záznam č. 38, který byl v předmětné reportáži obrazově využit a jakým způsobem byla ověřena
jeho pravost.
Odpověď RRTV 6.2.2019: Provozovatel vysvětlení poskytl a Rada se jím zabývala na svém 3.zasedání
konaném ve dnech 5. a 6.února 2019, přičemž dospěla k závěru, že ze strany provozovatele bylo vynaloženo
dostatečné úsilí při ověřování autenticity dokumentů použitých v rámci reportáže. Rada nezjistila skutečnosti,
na jejichž základě by bylo možné zahájit případné řízení o přestupku …. věc odkládá. Podpis: Ivan Krejčí,
předseda Rady.
Veřejné zdroje uvádí členy, kteří vynaložili dostatečné úsilí, pakliže za pracovní den zvládli 45 bodů.“ Ivan
Krejčí – důlní mechanik, Martin Bezouška – scénárista, Václav Telička – učitel a starosta Telče, Václav Mencl–
projekt a výzkum, starosta Brna, Daniel Neužil – advokát, Marek Poledníček – projektant elektro, Richard
Svoboda – filosof.fakulta,češtína,dějepis, Ladislav Šincl, poslanec, rozpočtový výbor, Dagmar Zvěřinová –
Svaz vodovodů a kanalizací.
Přestože Česká televize věděla, že jde o falzifikát a pozměněnou úřední listinu – tedy trestný čin s vysokou
sazbou – sehnala Srpovu fotografii a k Záznamu ji připevnila. Znalec prokázal pozměňění veřejné listiny, bez
orazítkování oprávněné organizace. Chybu nekonstatovala ani Rada.
Obrátili jsme se na Ústav pro studium totalitních režimů, který disponuje a vydává archiválie bývalé státní
bezpečnosti. O předaných spisech a jejich žadatelích vede evidenci a každá list orazítkuje přes celou šíři
strany. Nic podobného v ČT 1 nebylo.
ˇUSTR na otázky odpověděl 2.4.2018
Kráceno: Byl ÚSTR požádán ČT o písemnosti týkající se jména Karel Srp nebo označení Jazzová sekce. Kdy,
kým a důvod. NE
Byl pracovník ÚSTRU zplnomocněn k provedení legalizace opisu s Vaším souhlasem pro šíření celostátní
televizí? NE

