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SPISOVÁ ZNAČKA

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Na základě žádosti podané ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou Zlínský kraj jako povinný subjekt obdržel
dne 29. dubna 2020, Vám poskytujeme požadované informace:
Ad 1) Jaká média (včetně TV vysílání, rozhlasu, tištěných periodik, sociálních sítí atp.) kraj
provozuje přímo, případně jaká média má kraj smluvně zajištěné od jiných poskytovatelů?
Facebookový profil – Zlínský kraj – oficiální profil
Instagram – zlinsky_kraj_official
Magazín 21 – oficiální krajský magazín
Ad 2) Má kraj interní předpisy pro tvorbu obsahu provozovaných nebo smluvně zajištěných
médií? Pokud ano, poskytněte, prosím, tyto interní předpisy ve vztahu ke konkrétním
médiím.
Ne.
Ad 3) Ustavil kraj jeden nebo více dohledových orgánů pro provoz médií? Pokud ano,
poskytněte, prosím, aktuální interní předpisy upravující činnost všech těchto dohledových
orgánů.
Ne.
Ad 4) Pokud kraj provozuje nebo má jinak zajištěné tištěné periodiku, 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?
Není zřízen.
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)
Viz informace k bodu 4a.
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c.
Je členství v dohledovém orgánu neslučitelné s výkonem jiné funkce v rámci kraje
(například hejtmana, radního, nebo zaměstnance krajského úřadu)?
Viz informace k bodu 4a.
d.

V jakém nákladu tištěné periodikum vychází?

248 000 výtisků
e.
Má kraj zřízenu funkci redaktora, který odpovídá za tvorbu obsahu tištěného
periodika? Pokud ano, komu je redaktor za svoji činnost odpovědný?
Ano, je odpovědný nadřízenému vedoucímu oddělení a vedoucímu odboru.
f.
Pokud kraj nemá zřízenou funkci redaktora, kdo činí konečné rozhodnutí o obsahu
konkrétního vydání tištěného periodika?
Viz informace k bodu 4e).
g.

Jak je zajištěna distribuce zpravodaje?

Na základě smluvního vztahu se zhotovitelem periodika Magazín 21.
h.
V případě zajištění jakékoliv služby spojené s vydáváním a distribucí zpravodaje
externím dodavatelem, prosíme o poskytnutí všech aktuálních smluv.
Viz Příloha č. 1
Ad 5) Pokud kraj provozuje nebo má jinak zajištěné televizní vysílání zaměřující se zejména
na zpravodajství, prosím zodpovězte následující otázky:
a.

Kdo je provozovatelem vysílání?

J.D.Production, s.r.o./Regionální televize CZ, s.r.o.
b.

Jaký je počet premiérových pořadů a počet repríz za rok?

312 reportáží, 5 616 repríz/12 rozhovorů, 144 repríz
c.
Jak je zajištěna distribuce pořadů/podcastů/spotů/zpravodajství? Jakými způsoby a
na jakých platformách jsou tyto pořady/podcasty/spoty/zpravodajství vysílány?
J.D.Production, s.r.o.:
Vysílání reportáží zajišťuje v pořadu DENÍK TVS (vždy nejméně 18 repríz od pondělí do
pátku) a souhrnně pak v pořadu Týden ve Zlínském kraji v sobotu a neděli.
Program TVS je k dispozici také v programové nabídce kabelového operátora UPC (dnes
Vodafone) a řady menších kabelových a IP operátoru v regionu jihovýchodní Moravy.
Regionální televize CZ, s.r.o.:
Vysílání rozhovorů je zajišťováno v pořadu ROZHOVOR S (vždy nejméně 12 repríz od
pondělí do pátku) prostřednictvím celoplošného programu regionalnitelevize.cz, který je
primárně šířen prostřednictvím satelitu Astra jako nekódovaný program a sekundárně
prostřednictvím dalších platforem (kabelovky, IPTV, DVB-T) a je tematicky zaměřen na
regionální zpravodajství a zajímavosti z regionů.
d.

Jaká je cena za dílo a konkrétní cena jednoho pořadu?

1 497 600 Kč bez DPH, cena jedné reportáže je 4 800 Kč bez DPH/ 165 000 Kč bez DPH,
cena za jeden rozhovor ve stopáži 12 – 15 minut je 13 750 Kč bez DPH
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e.
Poskytněte, prosím, všechny aktuální smlouvy, včetně všech dodatků, s provozovateli
televizního vysílání.
Viz Příloha č. 2 + 2 dodatky (J.D.Production, s.r.o.), Příloha č. 3 (Regionální televize CZ,
s.r.o. - objednávka)
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?
Není.
S pozdravem
Mgr. Andrea Polehlová
vedoucí oddělení státního občanství a přestupků
Odbor právní a Krajský živnostenský úřad

Přílohy
Dle textu

pokračování

3

č.j. KUZL 29625/2020

