Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 29. 4. 2020 byl požadavek na poskytnutí informací
souvisejících s žadatelem připravovanou analýzou mediální politiky všech krajů. Níže
je ke každému jednotlivému dotazu uvedena odpověď:
a. Jaká média (včetně TV vysílání, rozhlasu, tištěných periodik, sociálních
sítí atp.) kraj provozuje přímo, případně jaká média má kraj smluvně
zajištěné od jiných poskytovatelů?
Olomoucký kraj přímo provozuje tištěné periodikum „Krajánek“, webové
stránky OLKRAJ.cz, web KrajPomaha.cz a prezentuje se na sociálních sítích
– FB, Twitter, Instagram, YouTube.
Smluvní zajištění: TV Morava, TV ZZIP, TV Přerov, Rádio Haná, Hanácké
noviny, Prostějovský večerník a Regionalninovinky.cz.
b. Má kraj interní předpisy pro tvorbu obsahu provozovaných nebo
smluvně zajištěných médií? Pokud ano, poskytněte, prosím, tyto interní
předpisy ve vztahu ke konkrétním médiím.
Olomoucký kraj nemá interní předpisy pro tvorbu obsahu provozovaných nebo
smluvně zajištěných médií.
c. Ustavil kraj jeden nebo více dohledových orgánů pro provoz médií?
Pokud ano, poskytněte, prosím, aktuální interní předpisy upravující
činnost všech těchto dohledových orgánů.
Olomoucký kraj neustavil dohledový/é orgán/y pro provoz médií.
d. Pokud kraj provozuje nebo má jinak zajištěné tištěné periodikum, prosím
zodpovězte následující otázky:
a. Pokud má kraj ustaven k vydávání periodické tiskoviny dohledový
orgán (viz. bod 3 Žádosti) jaké je jeho aktuální složení? Kolik jeho členů
tvoří zastupitelé z řad opozice?
b. V souvislosti s dotazem 4a má takový orgán statut odpovídající zákonu
č. 129/2000 Sb., o krajích? (tj. komise rady kraje nebo výbor
zastupitelstva kraje)
c. Je členství v dohledovém orgánu neslučitelné s výkonem jiné funkce v
rámci kraje (například hejtmana, radního, nebo zaměstnance krajského
úřadu)?
d. V jakém nákladu tištěné periodikum vychází?
e. Má kraj zřízenu funkci redaktora, který odpovídá za tvorbu obsahu
tištěného periodika? Pokud ano, komu je redaktor za svoji činnost
odpovědný?
f. Pokud kraj nemá zřízenou funkci redaktora, kdo činí konečné

rozhodnutí o obsahu konkrétního vydání tištěného periodika?
g. Jak je zajištěna distribuce zpravodaje?
h. V případě zajištění jakékoliv služby spojené s vydáváním a distribucí
zpravodaje externím dodavatelem, prosíme o poskytnutí všech
aktuálních smluv.

a. Olomoucký kraj nemá ustaven dohledový orgán k vydávání periodika
„Krajánek“.
b. viz odpověď a.
c. viz odpověď a.
d. Periodikum vychází v nákladu 285 000 ks měsíčně (pro období
červenec a srpen vychází dvojčíslo)
e. Olomoucký kraj nemá zřízenu funkci redaktora.
f. Konečné rozhodnutí o obsahu konkrétního vydání tištěného periodika
činí vedoucí odboru kancelář hejtmana a manažer komunikace, do
jejichž působnosti tato činnost obsahově spadá.
g. Distribuce periodika je zajištěna smluvně s externím dodavatelem.
h. Všechny aktuální smlouvy jsou v souladu s platnou legislativou uvedeny
v Registru
smluv
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5495071;
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8212855 .
e. Pokud kraj provozuje nebo má jinak zajištěné televizní vysílání
zaměřující se zejména na zpravodajství, prosím zodpovězte následující
otázky:
a. Kdo je provozovatelem vysílání?
b. Jaký je počet premiérových pořadů a počet repríz za rok?
c. Jak je zajištěna distribuce pořadů/podcastů/spotů/zpravodajství?
Jakými
způsoby
a
na
jakých
platformách
jsou
tyto
pořady/podcasty/spoty/zpravodajství vysílány?
d. Jaká je cena za dílo a konkrétní cena jednoho pořadu?
e. Poskytněte, prosím, všechny aktuální smlouvy, včetně všech dodatků,
s provozovateli televizního vysílání.
f. V případě, že je kraj přímo provozovatelem televizního vysílání, jak je
zajištěna objektivita a vyváženost informací ve smyslu povinností dle §
31 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání?

a. TV Morava, TV ZZIP, TV Přerov

b. Tato informace je součástí uzavřených smluv (vymezení předmětu
smlouvy) - viz Registr smluv
c. Tato informace je součástí uzavřených smluv (vymezení předmětu
smlouvy) - viz Registr smluv
d. Tato informace je součástí uzavřených smluv (vymezení předmětu
smlouvy) - viz Registr smluv
e. Všechny aktuální smlouvy jsou v souladu s platnou legislativou
uvedeny v Registru smluv –
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10875564,
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10878836,
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11729396.
f. Olomoucký kraj není přímo provozovatelem televizního vysílání.
Dle § 6 odst. 1 informačního zákona, pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k
poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však
do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání
a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se
informace nachází.
Informaci zpracoval:
Dne 5. 5. 2020, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
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