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Městský úřad Litoměřice 
Tajemník 

 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ze dne 9.11.2015. 

 
Dotaz žadatele: 
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Odpověď žadateli: 

 
1) Všechny reportáže vyráběné zhotovitelem jsou točeny na základě pokynů oprávněné osoby 

Ing. Evy Břeňové, u níž jsou shromažďovány náměty a požadavky přicházející z vedení 

města, od zastupitelů, tajemníka úřadu, vedoucích odborů, příspěvkových organizací města 

apod.  Cílem města je však poskytnout vysílací prostor, a tím i podpořit jejich činnost, také 

dalším subjektům ve městě – například spolkům, klubům, neziskovým organizacím apod., 

které nemají finanční prostředky na to, aby si zaplatily čas ve vysílání, tudíž i tyto subjekty 

předkládají své náměty. 

Oprávněná osoba vždy na počátku týdne zadává zhotoviteli ke zpracování reportáží témata 

důležitá z pohledu informovanosti obyvatel ve vztahu město versus obyvatelé. V případě, že 

takto nezadá osm témat, je na zhotoviteli reportáží, aby sám navrhl další zajímavá témata 

mapující události v Litoměřicích. Následně probíhá konzultace návrhů s oprávněnou osobou.  

Zadávání reportáží probíhá emailem nebo telefonicky, neboť tento druh činnosti vyžaduje 

operativní a rychlý přístup (např. se stává, že dojde k nečekané události, kterou není možno 

předvídat, ale je třeba poskytnout obyvatelům důležité informace). Pokyny nejsou 

archivovány, neboť téměř každý den prováděná kontrola plnění je z tohoto pohledu 

dostatečná. Nicméně alespoň dva pokyny z posledního období zaslané e-mailem pro Vaši lepší 

názornost přikládáme přílohou.  

 

2) Některé reportáže jsou zhotovitelem vyráběny dle jeho původního návrhu, ale před 

odvysíláním jsou tyto konzultovány s oprávněnou osobou. Dále viz odpověď k bodu 1) druhý 

odstavec.  

 

3) Ano, oprávněná osoba – tedy tisková mluvčí města Ing. Eva Břeňová - kontroluje obsah 

reportáží objednaných městem, včetně objektivity a vyváženosti vysílaného zpravodajství. 

Kontrola je prováděna po odvysílání reportáže, za jejíž obsah nese právní zodpovědnost 

zhotovitel, nikoliv město. Což je mimo jiné i obsahem uzavřené smlouvy. Navíc zhotovitel je 

vázán pravidly Rady pro rozhlasové a televizní zpravodajství. Více o tématu 

na: http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/otazky-a-odpovedi/objektivita.htm. Žádná z reportáží 

vyrobených zhotovitelem nebyla oprávněnou osobou vyhodnocena jako neobjektivní či 

nevyvážená a tudíž nebylo třeba přijímat žádná nápravná opatření. Dosud nebyly k obsahu 

vysílání vzneseny žádné připomínky ani z řad veřejnosti, ohlasy na videoreportáže jsou 

vesměs pozitivní.  

O provedených kontrolách oprávněná osoba nevyhotovuje protokoly a žádná nápravná 

opatření nebyla po dobu účinnosti smlouvy realizována. 

 

4) Od 1. dubna 2015 do 31. října 2015 (měsíc listopad ještě není uzavřen) bylo natočeno 343 

reportáží informujících o dění v Litoměřicích, všechny byly odvysílány v různých vysílacích 

časech prostřednictvím kanálů regionální televize a umístěny na YouTube regionální televize. 

Nahráno na YouTube kanál města jich bylo 140.  

Co se týče uveřejňování reportáží, ve smlouvě města jako objednavatele s dodavatelem je 

uvedeno, že dodavatel má dodat minimálně osm reportáží týdně, které budou umístěny  

http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/otazky-a-odpovedi/objektivita.htm


Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, http://radnice.litomerice.cz 
tel. 416 916 111, fax. 416 916 211, e-mail: podatelna@litomerice.cz, id datové schránky: tpebfnu 

na internetu, což se děje. Skutečnost je taková, že jeden týden je natočeno zdaleka více 

reportáží než osm, přičemž následující týden (například v týdnu od 26. října do 1. listopadu, 

kdy byl státní svátek a podzimní prázdniny), bylo dění ve městě minimální. Počet reportáží 

daných smlouvou proto musí zůstat a zůstává zachován, ovšem sledovaným obdobím při 

prováděných kontrolách je z výše uvedeného důvodu nikoliv týden, nýbrž měsíc. Další 

skutečností, kterou ukázala až praxe, je fakt, že ne všechny natočené reportáže se svým 

charakterem hodí do aktualit na webové stránky města. Tím máme na mysli například hojné 

akce pořádané našimi příspěvkovými organizacemi (např. méně významné soutěže na školách, 

besídky apod.), stejně tak jsou v hojné míře natáčeny i pozvánky na různé události – hlavně 

kulturního, ale i sportovního charakteru.  Tudíž z hlediska informační hodnoty důležité 

informace by zapadly v celkovém množství natočených reportáží. Z výše uvedeného důvodu 

proto stěžejní témata objednaná za město oprávněnou osobou jsou všechna zveřejňována  

na YouTube bez výjimky a následně dochází k jejich automatickému překlopení  

do videoreportáží zveřejňovaných na stránkách města a vysílání na Dvb-t, prostřednictvím 

satelitu a kabelové sítě UPC Express. Všechny ostatní reportáže vztahující se k městu, ale 

nižší informační hodnoty, jsou pak bez výjimky zveřejňovány na YouTube Regionální 

televize.cz a taktéž dále šířeny.   Důvodem, proč byl zvolen tento postup, je snaha nezahltit 

web města reportážemi s nižší informační hodnotou.   

Seznam všech reportáží po jednotlivých týdnech za dobu trvání smlouvy je uveden v příloze.  

 

5) Ano, oprávněná osoba kontroluje a stvrzuje svým podpisem správnost údajů před tím, než je 

faktura předána k finálnímu odsouhlasení úhrady faktury tajemníkovi úřadu. Součástí předání 

každé faktury je i předání DVD nosiče se všemi odvysílanými pořady a v tabulce zpracovaný 

přehled reportáží s termínem odvysílání a s výčtem informačních kanálů, jejichž 

prostřednictvím byla videoreportáž šířena. O předání a převzetí díla není vyhotovován 

předávací protokol ani další dokumenty vyjma výše uvedených. Protokoly s přehledem 

reportáží jsou v příloze této odpovědi. Kopie DVD nosičů byly poskytnuty žadateli. 

 

6) K porušení smlouvy uvedenému pod body a) až i) nedošlo; na tento podnět bude žadateli 

odpovězeno samostatně, neboť tato část jeho podání není obsažena v žádost o informaci podle 

zákona č. 106/1999 Sb., ale je podnětem k prověření ve smyslu podnětu a upozornění občana. 

Kontroly neodhalily závažná pochybení, ani nebyly zaznamenány stížnosti ze strany 

veřejnosti, a to ani žádné z příspěvkových organizací. Pouze byl zhotovitel ústně oprávněnou 

osobou upozorněn na ojedinělé případy, kdy nebyl v souladu se smlouvou dodržen termín 

zveřejnění reportáže. Z tohoto důvodu byly faktury zhotoviteli uhrazeny, aniž by bylo 

přistoupeno k nápravným opatřením neboť uvedené pochybení (opožděné uveřejnění) již 

nebylo možné zhojit. Písemné dokumenty nebyly vypracovány. 

 

7) Výše uvedená pochybení nejsou svým charakterem natolik závažná, aby byly uplatněny 

sankce, tudíž k sankcionování nebylo přistoupeno. Pokud se týká sankcí za údajná porušení 

uvedená pod body a) až i) bylo již výše uvedeno, že k těmto porušením nedošlo, a proto město 

neplánuje uplatnění sankcí. Jak již bylo uvedeno výše nebyly vypracovány žádné písemné 

dokumenty. 

 

8) Co se týče Vašeho dotazu na odkazy Lelek, Gamekeepeers, GoGoManTV apod., YouTube si 

samo umísťuje další odkazy. To se neděje na základě smlouvy a není to záležitost města, tudíž 

k žádným úhradám nedochází a nikdo na straně města o uveřejnění těchto odkazů nerozhodl. 

Město využívá volnou stabilní platformu ke sdílení svých videí, která má samozřejmě svůj 

obchodní model zveřejňování textových či obrazových komerčních sdělení. Město má 

přihlášeny pouze dva kanály, a to infocentra (provozovaného CCR Litoměřice, jež je 

příspěvkovou organizací města) a logicky i regionální televize, kde jsou umísťovány i jiné 

reportáže natočené pro město Litoměřice.   

 

9) K výše uvedeným pochybením v souvislosti se zadáváním, tvorbou videoreportáží a jejich 

následnou kontrolou nedochází, jak je z poskytnutých informací zřejmé a jak bylo vysvětleno, 
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tudíž nelze přisvědčit ani tomu, že by k obdobným pochybením docházelo i u ostatních 

smluvních vztahů uzavíraných městem Litoměřice. 

 

 

 

Mgr. Milan Čigáš 

tajemník MěÚ Litoměřice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Přílohy: 1x pokyny zhotoviteli – e-mail 

              1x seznamy a protokoly reportáží 

               

 

 

 

 

 


