
 
Městská část Praha 1 
Vodičkova 681/18,  
110 00 Nové Město 
 
Doručeno datovou schránkou 
 
 
K rukám všech členů/členek zastupitelstva Městské části Praha 1 
 
 

V Praze dne 19.3.2018 
 

 
Věc: Oznámení o podezření na porušování “Smlouvy o výrobě pořadu a poskytnutí licence” 
uzavřené s  provozovatelem televizního vysílání PRAHA TV s.r.o. 
 
 
Vážení,  
 
obracíme se na Vás jako nevládní nezisková organizace prosazující již dvacátým rokem principy             
efektivního a transparentního fungování samosprávy. V této oblasti se věnujeme monitorování případů            
střetu zájmů, korupce, nehospodárnosti a následně informování veřejnosti, přípravě systémových          
opatření, a v neposlední řadě i šíření protikorupčního know-how. V rámci našich aktivit také              
poskytujeme veřejnosti bezplatné právní a protikorupční poradenství.  
 
V rámci naší činnosti jsme vyhodnotili pořady provozovatele televizního vysílání společnosti PRAHA            
TV s.r.o., Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3 (dále jen “PRAHA TV”), mezi nimi i díly                
zpravodajského pořadu EXPRES Prahy 1 . Pořad je měsíčně dodáván na základě smlouvy mezi             1

PRAHA TV a Vaší městskou částí ze dne 1.února 2017 . Celková hodnota smlouvy je 2 milióny korun                 2

bez DPH s maximálně přípustnou měsíční cenou 100 tisíc korun bez DPH. 
 
Podle našeho přesvědčení PRAHA TV nepostupuje při přípravě pořadů Expres Praha v souladu se              
zákonem č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon“), a              
proto jsme podali Radě pro televizní a rozhlasové vysílání podnět k prošetření podezření ze spáchání               
přestupku. 
Podle našich zjištění se provozovatel PRAHA TV dopouští přestupku dle § 60 odst. 1 písm. b) zákona                 
tím, že vysílané reportáže označované jako “zpravodajství z městské části” jsou zcela nekritické k              
vedení městské části, ve výběru témat je patrná snaha představit vedení radnice v dobrém světle,               
prezentované informace nejsou ověřovány z vícero zdrojů a zcela chybí prostor pro oponentní             
vyjádření. Díky tomu občan získává po shlédnutí “zpravodajství” TV EXPRES zkreslenou představu o             
aktuálním fungování radnice. 
 
Dle našeho přesvědčím tak PRAHA TV porušuje ustanovení:  

1 Jednotlivé díly pořadu ke shlédnutí zde: http://prahatv.eu/porady/expres-prahy-1  
2 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1299617  
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● § 31 odst. 2 zákona provozovatel vysílání  

poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory           
nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru; 

● § 31 odst. 3 zákona má provozovatel vysílání povinnost 
zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad          
objektivity a vyváženosti, aby zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně           
zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory           
jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a              
společenském životě. 

 
Ve smlouvě, kterou MČ Praha 1 uzavřela s provozovatelem vysílání PRAHA TV, je v odstavci 2                
explicitně uvedeno, že objednavatel má zájem prostřednictvím PRAHA TV i jinými způsoby            
zprostředkovávat široké veřejnosti objektivní a vyvážené informace o své činnosti.  
 
Z našeho pohledu jsou pořady Expres Praha vytvářeny v rozporu se smlouvou a povinnostmi              
vyplývajícími ze zákona, když rozhodně objektivní a vyvážené informace o činnosti radnice městské             
části neposkytuje. Konkrétní příklady neobjektivních a nevyvážených pořadů jsme shrnuli v podnětu            
pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Vyvstává tak otázka, jak je ze strany objednatele -                
městské části - kontrolováno plnění smlouvy. Povaha vysílaných pořadů je z našeho pohledu             
důkazem o tom, že městské části plnění smlouvy fakticky nekontrolují. V pořadech je očividná              
preference vedení radnice, které ve vysílaných pořadech jako jediné dostává prostor a jde tak o               
očividné porušení požadavku na vyvážené informování o činnosti městské části.  
 
Porušování smlouvy naznačuje, že ze strany objednavatele neexistují efektivní kontrolní mechanismy,           
které by tyto požadavky sledovaly a včas odhalily nedodržování smlouvy. Vyzýváme proto zastupitele             
k nastavení lepších kontrolních mechanismů a sjednání nápravy.  
 
Naše podezření na účelově vytvářené programy favorizující stávající vedení radnic umocňuje i            
nezvyklý nárůst v objemech smluv uzavřených mezi PRAHA TV a veřejnoprávními subjekty po vstupu              
nového podílníka do společnosti PRAHA TV, a to společnosti Our Media a.s. senátora Iva Valenty.  
 
Zároveň zdvořile žádáme o sdělení, jakým způsobem bude naše výzva vyřízena 
 
S pozdravem  

   

                               Oživení, o. s. 
                                                                                Mgr. Martin Kameník, předseda sdružení 
 

 






