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Odpověď na stížnost 
 
 
Vážený pane předsedo,  

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) projednala na svém 6. zasedání, 
konaném dne 20. března 2018, Vaši stížnost na provozovatele vysílání PRAHA TV s.r.o. 

Na Radu se obrátil spolek Oživení, o. s. s podnětem k prošetření údajného spáchání přestupku 
ze strany provozovatele PRAHA TV s.r.o. Domníváte se, že provozovatel ve svém vysílání 
porušuje ustanovení § 31 odst. 2 a 3. zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání. Vaše stížnost se tedy 
primárně týká objektivity a vyváženosti PRAHA TV v celku vysílání, resp. v celku vysílání 
zpravodajského pořadu TV EXPRES, který přináší informace z jednotlivých pražských 
městských částí.  

Své podezření jste demonstrovali na třech konkrétních reportážích odvysílaných v rámci 
různých mutací zpravodajské relace TV EXPRES. K monitoringu Expresu Prahy 5 ze dne 
5. února 2018 (příspěvek Kapacita základních škol v Praze 5 nadále roste) bylo využito vysílání 
reprízy ze dne 2. března 2018 od 11:23 hodin. Záznamy vysílání pořadů Expres Prahy 6 ze dne 
1. listopadu 2017 (příspěvek Městská část Praha 6 jedná o rozpočtu) a Expres Prahy 12 ze 
dne 4. října 2017 (příspěvek Praha 12 bude mít novou radnici) již Rada nemá k dispozici ani je 
nemůže vyžádat od provozovatele. Uvedené pořady bylo proto možné zhlédnout pouze na 
webových stránkách programu. 

Monitorované příspěvky byly koncipovány jako nekonfliktní informační servis pro obyvatele 
příslušných městských částí. Věnovaly se aktuálnímu dění v lokalitě a činnosti veřejné správy 
v oblasti místní infrastruktury. Netematizovaly přitom žádné probíhající politické spory.  

V případě regionálních provozovatelů vysílání je běžné, že uzavírají smlouvy s jednotlivými 
obcemi, případně jsou i samotné obce provozovateli vysílání. V takovém případě samozřejmě 
existuje zvýšená míra rizika, že vysílání bude protěžovat aktuální vedení obce. Takovou praxi je 
poměrně obtížné prokázat, a to zejména proto, že regionální či lokální vysílání má málokdy 
ambici přinášet propracovanější zpravodajství, jaké nabízejí celoplošné stanice. Zpravodajské 
relace místních televizí zpravidla fungují jako informační servis, který divákům přibližuje dění 
v jejich okolí. To pak logicky vede k nadreprezentaci stávajícího vedení, které je vykonavatelem 
veřejné správy (zprávy tohoto typu typicky žádají o vyjádření starostu obce). Samotná absence 
vyjádření opozice v rámci jednotlivých příspěvků tak ještě nemusí implikovat porušení zásad 
objektivity a vyváženosti ve smyslu zákona. Porušení zákona může být zjevné, pokud např. člen 
vedení obce využije médium ke své propagaci v nadcházejících volbách, či pokud je 
jednostranně prezentováno téma, které je předmětem zásadních, aktuálně probíhajících, 
politických sporů. Výše uvedené příspěvky takovými případy nebyly.  

Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 
písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, 
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ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu TV EXPRES zařazovaného 
v rámci smyčky na programu PRAHA TV, že věc odkládá. 

S pozdravem 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 


		2018-03-28T12:22:34+0200




