
Analýza vysílání programu NOVA 

v období před a v průběhu komunálních a senátních voleb, 

konaných ve dnech 15. -16. října 2010. 

 
 
Předkládaná analýza je součástí širšího monitoringu, který provádí Odbor analýz televizního 
vysílání Úřadu RRTV v souvislosti s komunálními a senátními volbami. Metodika vychází 
z metodiky, kterou OATV používal již při monitoringu voleb do poslanecké sněmovny, 
přičemž je pro potřeby tohoto monitoringu mírně upravena.  Tato metodika byla Radě 
předložena a schválena na 15. zasedání ve dnech 8. – 9. září roku 2009 (identifikátor 
0681/2010, bod č. 72). 
 
Základním posláním analýzy a celého monitoringu je ověřit, zdali provozovatelé korektně a 
nestranně informují diváky resp. voliče. Monitoring se zaměřuje na desetidenní období, 
které začíná 7. 10. 2010 a končí v den uzavření volebních místností – tedy 16. 10. 2010. 
Analýza jednotlivých pořadů i předvolebního vysílání jako celku by měla odhalit případná 
odchýlení provozovatelů od povinností uložených jim zákonem o vysílání, zejména pak 
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., který ukládá povinnost provozovatele zajistit, 
aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváženosti a 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. A dále ověřit, zda je ve vysílání dodržován zákaz politické reklamy. Hlavními kritérii při 
vyhodnocování dodržování zásad objektivního informování byly: vyváženost (tj. zejména, zda 
ve vysílání jednotlivých provozovatelů nedošlo k neodůvodněnému propagování jednoho 
kandidáta resp. strany na úkor ostatních); nestrannost informování (tj. zejména nezaujatost 
komentátorů a moderátorů politických diskusí); informační úplnost, konkrétnost, přesnost a 
korektnost. 
 
Tato analýza je zaměřena na program NOVA, který byl monitorován ve zmíněném období od 
7. října 2010 do 16. října 2010 včetně. Analýza se zabývala hlavní večerní zpravodajskou 
relací s názvem Televizní noviny, odpolední zpravodajskou relací pojmenovanou Odpolední 
televizní noviny a dále pořady Snídaně s Novou, Střepiny a Víkend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Televizní noviny (hlavní večerní zpravodajská relace) 
 
Prvním pořadem, který bude v rámci monitoringu analyzován, je hlavní zpravodajská relace 
programu NOVA. Tento pořad je vysílán každý den od 19:30 hodin. Do analýzy jsou zahrnuty 
všechny příspěvky, které se týkají domácí a komunální politiky a mají souvislost 
s komunálními či senátními volbami. 
Barevně označené jméno strany znamená, že v dané reportáži vystoupil mluvčí strany. 
 
7.10.2010 
 

1. (01:24) Ministr obrany chce změnit fungování utajované vojenské nemocnice – tzv. 
Centra biologické ochrany Těchonín. V této špičkově vybavené nemocnici na infekční 
choroby typu antrax či ebola zatím nebyl jediný pacient. Ministr plánuje, že by mohla 
přijímat i civilisty nakažené například prasečí chřipkou. Vyjadřuje se ministr obrany 
Alexandr Vondra (ODS) 
 

2. (05:02) Na jaře se zvýší poplatky za pobyt v nemocnicích. Vláda plánuje postupně 
zvýšit i další zdravotnické poplatky. K plánu vlády na postupné zvýšení zdravotnických 
poplatků se vyjádří: premiér Petr Nečas (ODS), poslanec Jeroným Tejc (ČSSD) 
 

3. (09:28) V Moravském Krumlově začalo stěhování pláten Slovanské epopeje. Reportáž 
se věnuje hlavně tomu, jak bude technicky stěhování probíhat, také ovšem zmiňuje 
protesty zejména místních krumlovských obyvatel. Nevyjadřuje se žádný politický 
mluvčí. 
 

4. (21:19) Asi 10% státních zástupců odmítlo návrat končící nejvyšší státní zástupkyně 
Renáty Vesecké na hradecké státní zastupitelství. K petici se vyjádří i ministr 
spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS – opět stranická příslušnost není v titulku uvedena) 

 
8.10.2010 

 
1. (01:42) Tématem je „justiční skandál“. Soudce Karel Kudláček byl povýšený 

z obvodního soudu na hradecký krajský soud a to přesto, že byl jako konkursní 
správce H-systém za hrubá pochybení odvolán z funkce. Vyjadřuje se ministr 
spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS – stranická příslušnost u stejné osoby na rozdíl od 
předchozí reportáže je uvedena), který hodlá prověřit tuto kauzu a do budoucna 
zpřísnit kritéria pro výběr soudců. 
 

2. (05:53) Pokračování kauzy tahanic o Muchovu Slovanskou epopej. Hádka se podle 
politologů zvrhla v předvolební boj, ze kterého se politici snaží vytěžit maximum. 
Z politických mluvčí se vyjádří starosta Moravského Krumlova Jaroslav Mokrý (ODS – 
opět není uvedena v titulku jeho politická příslušnost), hejtman Jihomoravského kraje 
Michal Hašek (ČSSD), pražský radní pro kulturu Ondřej Pecha (ODS). 
 

 
 
 



 
9.10.2010 
 

1. (04:29) Za necelý týden začnou komunální a senátní volby. Důležití hráči na 
politickém poli dělají, co se dá. Například místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek 
vyrazil s celníky na tržnici. Ministr vnitra John zase letěl do Krnova vyznamenávat 
policisty. K cestě použil vrtulník. Petr Nečas odstartoval brněnské dětské závody. 
Bohuslav Sobotka se setkával s občany v jižních Čechách. Vyjadřuje se Radek John 
(VV), stínový ministr vnitra Jeroným Tejc (ČSSD), Miroslav Kalousek (TOP 09), Petr 
Nečas (ODS), Bohuslav Sobotka (ČSSD). 
 

2. (11:08) S koncem roku přestanou platit řidičské průkazy vydané do konce roku 2000. 
Na úřady ovšem stále nedorazilo přes půl milionu řidičů a již nyní je zřejmé, že se do 
konce roku všechny průkazy vyměnit nestihnou. Ve sněmovně je senátní novela 
zákona, která by lhůtu o rok prodloužila. Vyjádří se premiér Petr Nečas (ODS), 
Bohuslav Sobotka (ČSSD) 

 
10.10.2010 
 

1. (04:09) Ministr vnitra Radek John bude muset vysvětlit Petru Nečasovi důvod svého 
včerejšího použití vrtulníku na let do Krnova. Vyjadřuje se premiér Petr Nečas (ODS), 
ministr vnitra Radek John (VV), exministr vnitra František Bublan (ČSSD). 
 

2. (08:50) Hlavní hygienik Michael Vít chce podle interního materiálu ministerstva zrušit 
systém zdravotních ústavů a tyto ústavy privatizovat. Vznikl by ale nový úřad pro 
ochranu veřejného zdraví. Vyjádří se Marek Šnajdr (ODS).   

 
11.10.2010 
 

1. (03:15) Zveřejněn neoficiální seznam benzínových stanic, které neprošly kontrolou 
ČOI. Ta seznam nemůže potvrdit. K seznamu se vyjádří i ministr průmyslu a obchodu 
Martin Kocourek (ODS). Říká, že pravost seznamu nemůže potvrdit, nicméně plánuje 
od příštího roku zveřejňovat podobné seznamy oficiálně. 
 

2. (06:14) Ministr Miroslav Kalousek předložil vládě návrh, podle kterého by se neměla 
elektřina pro domácnosti od příštího roku výrazně zdražovat. Navrhuje získat peníze 
prodejem emisních povolenek. Tyto peníze by následně pokryly očekávané skokové 
zvýšení cen elektřiny. Vyjadřuje se stínový ministr financí Jan Mládek. V jeho titulku 
ovšem chybí podstatná informace – stranická příslušnost ke straně ČSSD. Ten samý 
problém je i u dalšího mluvčího – ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09). 
 

3. (10:03) Na středních školách začala zkušební státní maturita. K tématu se z politických 
představitelů vyjádří ministr školství Josef Dobeš (VV – opět není uvedeno v titulku). 
 

4. (13:49) Tématem reportáže jsou spory o Slovanskou epopej. Zámek, ve kterém se 
plátna nachází, byl majitelem uzavřen, stejně jako všechny vchody k němu. Ty byly 



zavřeny na základě exekučního příkazu, který zástupci Moravského Krumlova předali 
zástupcům Prahy. Žádný politický mluvčí se nevyjadřuje. 
 

12.10.2010 
 

1. (07:07) Odbory státních zaměstnanců vyhlásily neomezenou stávkovou pohotovost. 
Z politických mluvčích se vyjadřuje premiér Petr Nečas (ODS) a Bohuslav Sobotka 
(ČSSD) 
 

2. (10:52) Mimořádný audit v ČD Cargo odhalil prohospodařené miliardy v době vedení 
bývalým managementem společnosti. Bývalý šéf Josef Bazala teď čelí trestnímu 
oznámení. Vyjadřuje se mimo jiné ministr dopravy Vít Bárta (VV – opět není uvedena 
stranická příslušnost v titulku). 
 

3. (20:33) Další trestní oznámení na prezidenta NKÚ Františka Dohnala. Tentokrát je 
viněn za to, že ze státních peněz financoval ubytování své ženě, která jej doprovázela 
na služebních cestách. Vyjadřuje se Vojtěch Filip (KSČM), Bohuslav Sobotka (ČSSD), 
Petr Nečas (ODS). Sesadit šéfa NKÚ může jen prezident na návrh sněmovny a to jen 
v případě, že bude odsouzen nebo kárně potrestán.  
 

13.10.2010 
 

1. (09:17) Jaké budou letošní komunální volby? O místa na radnicích se uchází historicky 
nejvyšší počet kandidátů. Reportáž se dále věnuje různým kuriozitám, tedy například 
nejstaršímu kandidátovi, čistě ženským kandidátním listinám či obci, kde se nenašel 
nikdo se zájmem kandidovat. Nevyjadřuje se žádný politický mluvčí. 
 

2. (12:36) Vláda se dohodla, jak bude regulovat ceny elektřiny. Bude aplikována 
srážková daň a zvýší se poplatek za vynětí půdy pro solární panely. Využije se i prodej 
emisních povolenek. ČSSD chystá svou novelu. Vyjadřuje se premiér Petr Nečas 
(ODS). Špičky koalice jednali i o dalších tématech – odvolání Renáty Vesecké či 
pokárání Radka Johna za využití vrtulníku na let do Krnova. K těmto tématům se 
vyjádří opět Petr Nečas, Radek John (VV). Krátce bonmotuje i Miroslav Kalousek (TOP 
09). Jedná se o záběry z tiskové konference, titulek je pouze u Johna. Nečas již byl 
představen titulkem dříve, Kalousek jen bonmotuje, nicméně i přesto by měl být 
opatřen titulkem se jménem, funkcí a stranickou příslušností. 
 

3. (17:44) Romové, které před čtyřmi roky vystěhovala vsetínská radnice z pavlačového 
domu v centru města, požadují omluvu a odškodné. V reportáži o probíhajícím 
procesu jsou i archivní záběry vyjádření Jiřího Čunka, bývalého starosty Vsetína. 
Nicméně zde není uvedeno, že Jiří Čunek byl i současným kandidátem v komunálních 
volbách za stranu KDU-ČSL. 
 
 
 
 
 



14.10.2010 
 

1. (04:48). Přípravy na volební víkend vrcholí. Volit budeme třetinu senátorů a nová 
zastupitelstva v obcích a městech. Reportáže je postavena jakožto odpovědi na 
otázky voličů. Odpovídá Václav Henych z ministerstva vnitra. Nevyjadřuje se žádný 
z politických mluvčích. 
  

2. (12:09) Městský soud v Brně potrestal útočníka, který letos v květnu napadl na 
mítinku ČSSD Bohuslava Sobotku. Z politických mluvčí se nikdo nevyjadřuje.  
 

15.10.2010 
 

1. (03:27) Téma obecní a senátní volby. Dnes ve dvě hodiny se otevřely volební 
místnosti. K důležitosti voleb se vyjadřuje prezident Václav Klaus. V reportáži jsou 
zmíněny odhady volební účasti v jednotlivých krajích.  Dále jsou v reportáži rozhovory 
s některými voliči a některými členy volebních komisí. Z politických mluvčí se nikdo 
nevyjadřuje. 
 

16.10.2010  
 

1. (03:08) Komunální volby a první kolo voleb do senátu skončily. Volby charakterizují tři 
základní fakta. Poměrně vysoká volební účast, neúspěch ODS ve velkých městech a 
naopak posilování pozice ČSSD a TOP 09. Sociálním demokratům se zatím daří i 
v senátních volbách. Nejvíce jejich kandidátů postoupilo do druhého kola.  
 

2. (03:42) Tomáš Hauptvogel je přímo ve studiu a prezentuje výsledky voleb. Grafy se 
zobrazují na velkém plátně za moderátorem, jsou tudíž hůře viditelné. Nejprve jsou 
prezentovány grafy volební účasti v senátních i komunálních volbách. Výsledky voleb 
již jsou promítnuty na celý obraz. 
 

3. (04:15) Celkový předběžný výsledek komunálních voleb. Je zobrazen graf. Výsledky 
jsou zobrazeny jak v podobě procentuálních zisků, tak v absolutních číslech v podobě 
počtu získaných křesel v zastupitelstvech. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. (04:54) Dále jsou probírány předběžné výsledky v Praze, Brně a Ostravě. Graf z Prahy 
je nejen zobrazen, ale moderátorem i stručně shrnut. Grafy z ostatních dvou měst 
jsou již jen v pozadí za moderátorem a jsou již hůře viditelné. Nicméně jsou 
moderátorem popsány. 
 
 
 
, 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. (05:34) Dále jsou probírány předběžné výsledky prvního kola senátních voleb. Prvním 
zobrazeným grafem je počet postupujících do druhého kola voleb. Opět je graf na 
pozadí za moderátorem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



6. (06:30) Probírány jsou předběžné výsledky v jednotlivých obvodech, kde probíhaly 
senátní volby. Ukazováni jsou vždy pouze dva vedoucí kandidáti a to v obvodech: 
Karlovy Vary (Jan Horník – TOP 09 + STAN, Josef Pavel – ODS), Most (Alena Dernerová 
– Severočeši.cz, Zdeněk Brabec – ČSSD), Plzeň – město (Dagmar Terelmešová – ČSSD, 
Jiří Šneberger – ODS), Český Krumlov (Tomáš Jirsa – ODS, Vladimír Špidla – ČSSD), 
Tábor (Pavel Eybert – ODS, Jan Mládek – ČSSD), Beroun (Jiří Oberfalcer – ODS, Věra 
Kovářová – TOP 09 + STAN), Praha 11 (Milan Pešák – ODS, Ladislav Kárský – ČSSD), 
Praha 10 (Jaromír Štětina – TOP + STAN, Vladislav Lipovský – ODS), Praha 6 (Petr 
Bratský – ODS, Bedřich Moldan – TOP + STAN), Mělník (Veronika Vrecionová – ODS, 
Milan Němec – ČSSD), Ústí nad Labem (Pavel Sušický – ODS, Jaroslav Doubrava – 
Severočeši.cz), Liberec (Přemysl Sobotka – ODS, Stanislav Eichler – ČSSD), Jičín (Jiří 
Liška – ODS, Josef Táborský – ČSSD), Kutná Hora (Jaromír Strnad – ČSSD, Zdeněk 
Nováček – TOP 09), Pardubice (Jiří Komárek – ČSSD, Miluše Horská – nestr.), Ústí nad 
Orlicí (Petr Šilar – KDU-ČSL, Miloslav Soušek – ČSSD), Jihlava (Miloš Vystrčil – ODS, 
Vratislav Výborný – ČSSD), Blansko (Josef Regec – ČSSD, Zdeněk Peša – KDU-ČSL), 
Brno – venkov (Jan Žaloudík – ČSSD, Vojtěch Adam - KSČM), Brno – město (Václav 
Božek – ČSSD, Stanislav Juránek – KDU-ČSL), Olomouc (Martin Tesařík – ČSSD, Jan 
Hálek – ODS), Bruntál (Jaroslav Palas – ČSSD, Jiří Žák – ODS), Nový Jičín (Zdeněk Besta 
– ČSSD, Milan Bureš – ODS), Ostrava – město (Liana Janáčková – NEZ., Antonín 
Maštalíř – ČSSD), Frýdek – Místek (Petr Gavlas – ČSSD, Stanislav Czudek – VV), 
Kroměříž (Miloš Malý – ČSSD, Zdeněk Janalík – ODS), Hodonín (Zdeněk Škromach – 
ČSSD, Alena Venhodová – ODS). Dlužno říci, že grafy s fotografiemi a jmény jsou opět 
pouze na pozadí s moderátorem a díky občasnému oddálení záběru někdy nemusí 
být divák schopen přečíst údaje na grafu (například jméno či stranickou příslušnost). 
 

7. (09:55) Přímý vstup do volebního štábu ODS. Bez rozhovoru. 
 

8. (10:56) Přímý vstup do volebního štábu ČSSD. Bez rozhovoru.  
 

9. (11:28) Přímý vstup do volebního štábu TOP 09. Bez rozhovoru. 
 

10. (12:05) Přímý vstup do volebního štábu VV. Bez rozhovoru.  
 

 
Tabulka výskytu mluvčích politických stran v jednotlivých reportážích: 
 

Datum Téma Mluvčí  Strana 

7.10.2010 
Centrum biologické 
ochrany Těchonín 

Alexandr Vondra ODS 

7.10.2010 Zdravotnické poplatky 
Petr Nečas 

Jeroným Tejc 
ODS 
ČSSD 

7.10.2010 
Petice proti návratu 

Vesecké na hradecké st. 
zastupitelství 

Jiří Pospíšil ODS 



8.10.2010 
Sporné povýšení soudce 

Kudláčka 
Jiří Pospíšil ODS 

8.10.2010 Slovanská epopej 
Jaroslav Morký 
Michal Hašek 
Odnřej Pecha 

ODS 
ČSSD 
ODS 

9.10.2010 
Předvolební aktivity 

politiků 

Radek John 
Petr Nečas 

Jeroným Tejc 
Bohuslav Sobotka 
Miroslav Kalousek 

VV 
ODS 
ČSSD 
ČSSD 

TOP 09 

9.10.2010 
Výměna řidičských 

průkazů 
Petr Nečas 

Bohuslav Sobotka 
ODS 
ČSSD 

10.10.2010 Johnův let vrtulníkem 
Petr Nečas 
Radek John 

František Bublan 

ODS 
VV 

ČSSD 

10.10.2010 
Hlavní hygienik plánuje 
rušit zdravotní ústavy 

Marek Šnajdr ODS 

11.10.2010 
Zveřejněný neoficiální 

seznam čerpacích stanic, 
které neprošly kontrolou 

Martin Kocourek ODS 

11.10.2010 
Kalouskův návrh na 
omezení zvýšení cen 

elektřiny 

Miroslav Kalousek 
Jan Mládek 

TOP 09 
ČSSD 

11.10.2010 
Začala zkušební státní 

maturita 
Josef Dobeš VV 

12.10.2010 
Odbory vyhlásily 

neomezenou stávkovou 
pohotovost 

Petr Nečas 
Bohuslav Sobotka 

ODS 
ČSSD 

12.10.2010 Audit v ČD Cargo Vít Bárta VV 

12.10.2010 
Další trestní oznámení na 

šéfa NKÚ 

Vojtěch Filip 
Bohuslav Sobotka 

Petr Nečas 

KSČM 
ČSSD 
ODS 

13.10.2010 

Dohoda vlády o regulaci 
cen elektřiny, odvolání 

Vesecké, Johnův let 
vrtulníkem (TK) 

Petr Nečas 
Radek John 

Miroslav Kalousek 

ODS 
VV 

TOP 09 

13.10.2010 
Vystěhovaní Romové ze 

Vsetína 
Jiří Čunek KDU-ČSL 

 
 
 
 



Graf výskytu mluvčích v jednotlivých reportážích 

 
 
Zhodnocení vysílání pořadu ve sledovaném období: 
 
Analýza pořadu ve vztahu ke komunálním a senátním volbám ve dnech 15. a 16. října 2010 
měla za cíl zjistit, zdali nedošlo k porušení zákona, zejména pak porušení § 31 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., který ukládá povinnost provozovatele zajistit, aby ve zpravodajských a 
politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a 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. 
Je nutno zdůraznit, že na rozdíl od předchozího monitoringu celostátních voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, se v tomto případě tříští pozornost voliče do mnoha 
obvodů podle trvalého bydliště občanů. V daných obvodech může být naprosto odlišné 
rozdělené politických sil jak od celostátního politického spektra, tak i od ostatních obvodů. 
Z tohoto důvodu je nesmírně složité (a skoro nemožné) číselně vyjádřit „míru objektivity“ 
médií v předvolebním vysílání. Primární částí a základem zhodnocení proto je úvodní přehled 
zpráv s podrobným popisem, následnou tabulku a graf je nutno brát spíše jako informační 
údaj pro dokreslení. 
 
Z přehledu reportáží v pořadu Televizní noviny vyplývá, že se zpravodajství na programu 
NOVA věnuje spíše celostátním „kauzám“ než regionům. Ve sledovaném období se Televizní 
noviny věnovaly pouze dvěma regionálním případům – stěhování Slovanské epopeje a 
vsetínským Romům. To jsou ovšem v obou případech kauzy, které svého času dosáhly 
v podstatě celostátního rozměru. Lze tedy konstatovat, že v pořadu nejde pozorovat žádný 
zvláštní důraz na zpravodajství z regionů. 
 



Pokud jde o mluvčí politických stran, kteří se vyjadřují, povětšinou jde o zástupce vlády a 
protinázor někoho z opozice (s výjimkou podrobnějších témat spadajících do kompetence 
ministrů, jako například zkušební státní maturity, audit v ČD Cargo či sporné jmenování 
soudce na krajském soudu). V reportážích je patrná snaha o objektivitu informací, protože je 
zde snaha o prezentování názorů vládnoucí koalice i opozice. 
 
Určitě je ovšem na místě upozornit na prohřešek, který objektivitě a vyváženosti 
zpravodajství v pořadu Televizní noviny velmi škodí. Jde o vynechávání politické příslušnosti 
mluvčích v titulcích. Jde zřejmě o provinění jednotlivých redaktorů, kteří editují své 
příspěvky, neboť výše jsou popsány i situace, kdy v jedné reportáži je ministr Jiří Pospíšil 
správně označen svou příslušností ke straně ODS, a v další reportáži je již bez jakékoliv 
politické příslušnosti. Tento prohřešek je zvláště podstatný u mluvčích, kteří nejsou tak často 
na obrazovkách – v tomto případě například chybí politická příslušnost u ministra školství 
Josefa Dobeše (VV), stínového ministra financí Jana Mládka (ČSSD) či u starosty Moravského 
Krumlova Jaroslava Mokrého (ODS). Zvlášť u Mokrého je velmi podstatná politická 
příslušnost, neboť pro drtivou většinu diváků je to osoba zcela neznámá. V reportáži pak 
názorově vystupuje ve shodě s Michalem Haškem z ČSSD a naopak proti Ondřeji Pechovi, 
pražskému radnímu za ODS (oba dva ale na rozdíl od Mokrého jsou označeni politickou 
příslušností). 
 
Průběhu a výsledkům voleb (komunálních i senátních) je poté věnována výrazná část relace 
z 16. října 2010. Pořad se nesnaží dodat divákům kompletní výsledkový servis, naopak 
sděluje výsledky pouze v zajímavých obvodech. V případě senátních voleb ovšem jsou 
zmíněny všechny obvody, což je jistě pro vyváženost a objektivitu zpravodajství přínosné. 
 
Celkově lze říci, že výběr témat do reportáží je pochopitelný pro nejsledovanější celostátní 
zpravodajskou relaci. Jsou vybírána jen zajímavá (a do jisté míry skandální) politická témata. 
Výběr politických mluvčích je ve všech případech obhajitelný a správný. Výrazným 
prohřeškem je ovšem praxe v označování a neoznačování mluvčích informací s politickou 
příslušností. Výsledný dojem je takový, že mluvčí jsou označování nikoliv pravidelně, ale 
naopak zcela náhodně. 
 
 

2.  Odpolední televizní noviny 
 
Druhým pořadem, který je zařazen do monitoringu, je odpolední zpravodajská relace 
programu NOVA s názvem Odpolední televizní noviny. Tento pořad je vysílán každý den 
kromě soboty od 17:00 hodin. Do analýzy jsou zahrnuty všechny příspěvky, které se týkají 
domácí a komunální politiky a mají souvislost s komunálními či senátními volbami. 
Barevně označené jméno strany znamená, že v dané reportáži vystoupil mluvčí strany. 
 
7.10.2010 
 

1. (01:15) V Moravském Krumlově začali restaurátoři připravovat na stěhování plátna 
z cyklu Slovanská epopej. To ne neobešlo bez protestů odpůrců stěhování. 
Z politických mluvčí se vyjádří pražský radní Ondřej Pecha (ODS – není v titulku 
uvedeno).  



8.10.2010 
 

1. (13:25) Pokračování sporů o slovanskou epopej. Záběry ukazují, jak do zámku 
v Moravském Krumlově nejsou vpuštěni zástupci města. Před bránou je záběr 
rozhovoru starosty města s jedním občanem. Starosta je bez titulku, což ovšem 
v tomto případě nevadí, jelikož jde o jednu větu, která navíc je určena občanovi a ne 
přímo do kamery. 

 
10.10.2010 
 

Pořad se nevysílal z důvodu přímého přenosu hokejového zápasu NHL Premiere 
v Praze. 

 
11.10.2010 
 

1. (02:28) Reportáž o proběhlých zkušebních státních maturitách. Vyjadřuje se i ministr 
školství Josef Dobeš (VV), ovšem v titulku u něj chybí stranická příslušnost. 

 
12.10.2010 
 

1. (02:59) Ostravsko trápí smog. Kvůli tématu  zlepšení situace měst trpících smogem 
dokonce jednala i vláda. Vyjadřuje se ministr životního prostředí Pavel Drobil (ODS) – 
v titulku není uvedena politická příslušnost. 

 
13.10.2010 
 

1. V žádné reportáži nevystupují političtí mluvčí či nejsou jmenováni kandidáti či 
politické strany v souvislosti s volbami. 

 
14.10.2010 
 

1. V žádné reportáži nevystupují političtí mluvčí či nejsou jmenováni kandidáti či 
politické strany v souvislosti s volbami. 

 
15.10.2010 
 

1. (01:01) Přesně ve 14:00 hodin se otevřely volební místnosti a začaly komunální a 
senátní volby. Reportáž se zaměřuje na kuriózní obce (nejmenší obec, obec bez 
kandidátů), kuriózní místa volebních místností (kadeřnictví) a základní pokyny pro 
voliče. 
 

2. (02:52) Vstup do volební místnosti v Praze – Strašnicích. Mluví se o obecné 
charakteristice voleb a o dosavadní účasti voličů.  
 

 
 
 



Tabulka výskytu mluvčích politických stran v jednotlivých reportážích: 
 

Datum Téma Mluvčí  Strana 

7.10.2010 Spor s Slovanskou epopej Ondřej Pecha ODS 

11.10.2010 Zkušební státní maturity Josef Dobeš VV 

12.10.2010 Smog Pavel Drobil ODS 

 
 

 
Zhodnocení vysílání pořadu ve sledovaném období: 
Pořad s názvem Odpolední televizní noviny je zaměřen na jednu či dvě hlavní zprávy dne, 
které jsou doplněny zajímavostmi z regionů. Na rozdíl od hlavní večerní relace si zde přijde 
na své i divák, kterého zajímají události z různých koutů republiky. 
 
Regionální témata jsou ale až na malé výjimky zpracovávána zásadně apoliticky. Tvůrci se 
snaží vyhnout rozhovorům s politickými představiteli dané oblasti. Pokud k tématům nějaký 
rozhovor je, pak s úředníkem či veřejností, případně jinak odborně způsobilou osobou. 
Rozhovory s politickými mluvčími jsou přítomny pouze ve třech případech, přičemž ve všech 
se opakuje prohřešek z hlavní zpravodajské relace – tedy neuvádění politické příslušnosti u 
zpovídaných respondentů. 
 
 

3. Snídaně s Novou 
 
Snídaně s Novou je ranní pásmo rozhovorů na různá témata, písniček a zpravodajství, které 
se vysílá každý všední den od 05:59 hodin. 
 
 
7.10.2010 
 

1. (33:47) (01:33:56) Zpravodajství – Tisková konference Vlády ČR – téma snížení platů 
ústavních činitelů nebo možnost odebírání akademických titulů. Vyjádří se premiér 
Petr Nečas (ODS), ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) 

 
8.10.2010 

 
U tohoto dílu Snídaně s Novou bohužel nemáme k dispozici kompletní záznam z první 
hodiny vysílání pořadu. Dostupná část neobsahovala žádné sdělení spojené s volbami. 
 
 



11.10.2010 
 

1. (32:45) (01:33:10) V obci Janová na Vsetínsku pořídili tester na alkohol a úředníci 
obce jsou podrobování kontrolám, aby nepracovali pod vlivem alkoholu. Vyjadřuje se 
starosta Jan Machalec (nez.) 

 
 

12.10.2010 
 

1. (04:02) (01:04:03) (02:03:59) Zpravodajství – téma neoficiální seznam čerpacích 
stanic, které neprošly kontrolou ČOI – vyjádření ministra průmyslu a obchodu 
Martina Kocourka (ODS). 

2. (31.12) (01:31:13) Zpravodajství – téma zkušební státní maturity – vyjadřuje se 
ministr školství Josef Dobeš (VV – stranická příslušnost není uvedena) 

 
13.10.2010 
 

1. Pořad neobsahoval žádné sdělení spojené s volbami 
 
14.10.2010 
 

1. Pořad neobsahoval žádné sdělení spojené s volbami 
 
15.10.2010 
 

1. (01:20) (31:22) (01:01:20) (01:31:22) (02:02:01) Zpravodajství - Po celé republice se 
dnes ve dvě hodiny odpoledne otevřou tisíce volebních místností. Podávány jsou 
základní informace k nadcházejícím volbám. Z politických mluvčí se nikdo 
nevyjadřuje.  

  
Tabulka výskytu mluvčích politických stran v jednotlivých reportážích: 
 

Datum Téma Mluvčí  Strana 

7.10.2010 TK Vlády ČR 
Petr Nečas 
Jiří Pospíšil 

ODS 
ODS 

12.10.2010 
Neoficiální seznam 

čerpacích stanic, které 
neprošly kontrolou ČOI 

Martin Kocourek ODS 

12.10.2010 Zkušební státní maturity Josef Dobeš VV 

 
 
 
 



Zhodnocení vysílání pořadu ve sledovaném období: 
Pořad Snídaně s Novou není politicky zaměřen, tudíž se v něm objevují zmínky, které bychom 
mohli spojit s volbami, pouze sporadicky v rámci krátkého zpravodajského bloku. Ten je 
zařazen do vysílání pořadu každou půlhodinu. Opět se zde projevují nedostatky, zmíněné již 
u klasických zpravodajských pořadů vysílaných na program NOVA – tedy občasné neuvádění 
stranické příslušnosti jednotlivých politiků do titulku s jejich jménem. Je patrné, že nejde o 
cílené neuvádění, ale spíše o nedbalost jednotlivých reportérů, kteří špatně editují své 
příspěvky. 
 
Příspěvky ve zpravodajské relaci jsou, kromě výše zmíněného prohřešku, z hlediska 
požadavků na objektivitu a vyváženost v pořádku.  
 
 

4. Střepiny 
 
Jde o publicistický pořad, který podle textu na stránkách provozovatele „…shrnuje 
nejdůležitější kauzy uplynulého týdne a analyzuje je v originálních reportážích.“ V rámci 
analyzovaného období byl pořad odvysílán pouze jednou a to v neděli 10.10.2010 od 22:40 
hodin. 
 
Vysílaný díl pořadu ovšem neobsahoval žádnou reportáž, která by měla spojitost 
s nadcházejícími volbami. 
 

5. Víkend 
 
Pořad Víkend je magazín, který vždy v pondělí od 20:45 hodin připraví několik zajímavých 
reportáží. Provozovatel říká, že „…tým redaktorů dokazuje, že seriózní informace vědců, 
historiků a očitých svědků nejsou nudné.“ V rámci analyzovaného období byl pořad odvysílán 
pouze jednou a to  v pondělí 11.10.2010 od 20:45 hodin. 
 
Vysílaný díl pořadu ovšem neobsahoval žádnou reportáž, která by měla spojitost 
s nadcházejícími volbami. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Celkové zhodnocení 
 
Celkově lze říci, že program NOVA neměl ambice věnovat se cíleně předvolební tématice. 
OATV je dokonce toho názoru, že tématu voleb (s výjimkou dvou volebních dnů) nevěnoval 
ani zvýšenou pozornost. Hlavní zpravodajská relace se věnovala zejména celostátním 
tématům, přičemž mnoho z nich mělo spíše tématiku kriminálních událostí a nehod než 
událostí politických. Z politických témat jde zejména o hojně medializované celostátní kauzy, 
ke kterým se většinou vyjádří někdo z představitelů vládních stran a někdo z představitelů 
opozice. Odpolední zpravodajská relace se sice zaměřuje na zprávy z regionů, ale pokud jde o 
názory z regionů, většinou jde o názory občanů či místních úředníků. Političtí představitelé 
regionů jsou vynecháni. V pořadu Snídaně s Novou jde v podstatě jen o stručné 
zpravodajství, kde jsou zmíněna nejdůležitější témata dne, přičemž jsou použity reportáže 
z větších zpravodajských relací. Dva další publicistické pořady téma politiky a voleb nezmiňují 
vůbec. 
 
Za zmínku ovšem stojí velký nepořádek v podobě označování/neoznačování politických 
mluvčích titulkem i se stranickou příslušností. Dle názoru OATV jde o pochybení konkrétních 
redaktorů, kteří nedostatečně editují své příspěvky do zpravodajské relace. Nicméně i přesto 
by si takto významná celoplošná stanice měla pohlídat správné označování jednotlivých 
respondentů. Praxe, která byla zjištěna, ukazuje, že označení stranickou příslušností je zcela 
nahodilé a někdy se redaktor ani nepokouší zjistit, zdali méně známý mluvčí (například 
starosta Moravského Krumlova) je členem nějaké strany. To může působit na diváka/voliče 
značně zmatečným dojmem.  
 
Kromě výše zmíněného prohřešku se dá konstatovat, že nebyly zjištěny skutečnosti, které by 
ukazovaly na porušení zákona. 

 


