
 

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání  
Škrétova 44/6 

120 00 Praha 2 

 
Doručeno datovou schránkou 

V Praze dne 6. března 2018 

 

Věc: Podnět k šetření přestupku 

 

Vážení, 
 

obracíme se na Vás s podnětem k šetření ve věci spáchání přestupku provozovatele 
televizního vysílání: 
 

 PRAHA TV s.r.o. 
 Vinohradská 1597/174 

 130 00 Praha 3 

 

(dále jen „PRAHA TV“). 
 

Podle našeho přesvědčení PRAHA TV nepostupovala v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon“) a dopustila se přestupku 
podle § 60 odst. 1 písm. b) zákona tím, že porušila povinnosti v ustanovení § 31 odst. 2 a 
odst. 3 zákona. 
 

I. 
 

Podle § 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. 

 

Podle § 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. 

 

Rada pro rozhlasové a televizní  vysílání (dále jen  „Rada") v souladu s ustanoveními § 5 písm. 
b), § 18 odst. 4 a § 25 zákona a ustanovením  § 67 zákona č. 500/2004  Sb., správního  řádu  
(dále jen „správní řád") vydala subjektu PRAHA TV dne 1. 7. 2014 licenci k provozování 
 zemského  digitálního  televizního  vysílání  šířeného  prostřednictvím pozemních  vysílačů. 



 

 

 

Podmínkami licence je mimo jiné základní specifikace televizního programu a programová 
skladba.  
 

Základní specifikací programu je regionální zpravodajství, publicistika a dokumenty. K tomu 
dne  3. listopadu 2015 na základě žádosti provozovatele PRAHA TV Rada vyslovila souhlas se 
změnami programové skladby, která se od té doby sestává z:  
 

1. Regionálního zpravodajství a publicistiky (Praha a střední Čechy). 
2. Regionálních magazínů (Praha a střední Čechy). 
3. Akvizicí  domácích a zahraničních  dokumentů a tematických magazínů. 
4. Informační lišty o dění v regionu (Praha a střední Čechy). 
5. Reklamy, teleshoppingu, sponzoringu a upoutávek. 

 

Jelikož jak základní specifikace televizního programu PRAHA TV, tak programová skladba jsou 
především založeny na regionálním zpravodajství a politicko-publicistických pořadech, 
PRAHA TV je, dle našeho názoru, jakožto provozovatel televizního vysílání na základě zákona 
a vlastní licence vázána povinnostmi vyplývající z ustanovení § 31 zákona. 
 

PRAHA TV zhruba od roku 2016 nabízí služby regionálního zpravodajství  většině městských 
částí hlavního města Prahy. Základním předmětem plnění je zpravodajský pořad TV EXPRES. 
Obsahem pořadu jsou reportáže o dění v městských částech Prahy věnované jak zprávám o 
aktivitách, rozhodnutích a záměrech městských částí, tak společenským, sportovním a 
kulturním událostem konaným v těchto městských částech. Podle televizního programu 
PRAHA TV na svých webových stránkách plnění, jehož předmětem je tvorba pořadu TV 
EXPRES, v současné době nakupují1: 
 

1. Městská část Praha 1 
2. Městská část Praha 2    
3. Městská část Praha 3    
4. Městská část Praha 4    
5. Městská část Praha 5    
6. Městská část Praha 6    
7. Městská část Praha 8    
8. Městská část Praha 9    
9. Městská část Praha 10    
10. Městská část Praha 11  
11. Městská část Praha 12  
12. Městská část Praha 13   
13. Městská část Praha 17 

 

S výše uvedenými městskými části má PRAHA TV uzavřeny smlouvy na výrobu a odvysílání 
pořadu TV EXPRES, přičemž předmětem všech smluvních závazků je “zprostředkovávat široké 
veřejnosti nestranné a objektivní informace o své činnosti.” 

 

                                                        
1  http://prahatv.eu/porady  

http://prahatv.eu/porady


 

 

 

 
II. 

 

Ze zjištění Oživení, o.s. vyplývá, že televizní pořad TV EXPRES nesplňuje základní požadavky 
objektivnosti a vyváženosti  nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Předně v něm není 
dbáno na to, aby nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná 
politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin 
veřejnosti.  Naopak je evidentní, že všechny zhlédnuté díly poskytují privilegovaný prostor 
vedení konkrétní radnice, tedy zadavatele. Analýza byla provedena na vzorku 3 dílů TV 
Expres každé městské částí, tedy dohromady na základě 39 dílů. Reportáže jsou nekritické, 
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 zhlédnutí TV EXPRES zkreslenou představu o aktuálním 
fungování radnice.  
 

Příklady nevyvážených reportáží ve vysílání TV EXPRES:  
 
 

 Expres Prahy 5, první vysílání dne 5. února 2018; čas: 3:342: reportáž se týká rozšíření 
Základní školy nad Žvahovem. V reportáži je prezentováno pouze stanovisko vedení 
radnice, které rozhodlo o rozšíření školy a také o podání výpovědi Tanečnímu centru 
Praha - dalšímu nájemníku v jedné části budovy. Prostor k vyjádření nedostali 
zástupci Tanečního centra Praha ani opoziční strany ze zastupitelstva Prahy 5. 

 

 Expres Prahy 6, první vysílání dne 1. listopadu 2017; čas: 5:563 :reportáž o 
plánovaném rozpočtu Prahy 6 na příští rok. Prezentováno je pouze stanovisko vedení 
radnice, vyjádření opozičních stran chybí. Dále je v reportáži zmíněna přestavba 
Polikliniky Mariánka, která byla vyhlášena kulturní památkou. Přestože se jedná o 
důležitou změnu v plánech rekonstrukce, nebyl v reportáži poskytnut prostor zástupci 
Památkového ústavu ani opozici. 

 

 Expres Prahy 12, první vysílání dne 4. října 2017; čas: 00:354:  reportáž se týká 
výstavby nové radnice MČ Praha 12. Jde o investici za bezmála 500 milionů Kč. V 
příspěvku je opět prezentován pouze názor vedení radnice a vítězného developera, 
zcela chybí oponentní názory.  

 

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. Blíže o majetkovém pozadí Praha TV a 
smlouvách s veřejnoprávními subjekty pojednává článek Lidových novin ze dne 28. 11. 2017 

                                                        
2  http://prahatv.eu/porady/expres-prahy-5/expres-prahy-5-05-02-2018-18-23  
3 http://prahatv.eu/porady/expres-prahy-6/expres-prahy-6-01-11-2017-17-21  
4 http://prahatv.eu/porady/expres-prahy-12/expres-prahy-12-04-10-2017-19-24  

http://prahatv.eu/porady/expres-prahy-5/expres-prahy-5-05-02-2018-18-23
http://prahatv.eu/porady/expres-prahy-6/expres-prahy-6-01-11-2017-17-21
http://prahatv.eu/porady/expres-prahy-12/expres-prahy-12-04-10-2017-19-24


 

 

 

dostupný zde: https://www.lidovky.cz/politici-pres-objednane-porady-nalili-miliony-do-
valentovy-televize-1j3-/zpravy-domov.aspx?c=A171128_124015_ln_domov_sij  
 

III. 
 

Z výše zmíněných důvodů se domníváme, že ze strany PRAHA TV došlo k porušení 
ustanovení § 31 odst. 2 a odst. 3 zákona.  
 

Vedení správního řízení o spáchání přestupku podle předmětného zákona je na základě § 5 
písm. f) v kompetenci Rady pro televizní a rozhlasové vysílání, jakožto ústředního správního 
úřadu, který vykonává správní dozor na úseku předmětného zákona. Z výše uvedených 
důvodů proto podáváme podnět o okolnostech nasvědčujících spáchání výše zmíněného 
přestupku. 
 

Zároveň Vás žádáme o vyrozumění, jakým způsobem s předmětným podnětem Rada naložila 
ve smyslu § 42 správního řádu. 
 

 
S pozdravem     
 
        
            

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

https://www.lidovky.cz/politici-pres-objednane-porady-nalili-miliony-do-valentovy-televize-1j3-/zpravy-domov.aspx?c=A171128_124015_ln_domov_sij
https://www.lidovky.cz/politici-pres-objednane-porady-nalili-miliony-do-valentovy-televize-1j3-/zpravy-domov.aspx?c=A171128_124015_ln_domov_sij

