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Barrandov Televizní Studio a.s.
Televize Barrandov
televizní vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů, DVB-T
monitoring vysílání k volbám do Poslanecké sněmovny PČR

Základní informace o záznamu:
Monitoring vysílání v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zahrnuje pořady:
Hlavní zprávy vysílané v čase mezi 7:00 a 8:00 hodinou ranní a večerní vydání, které je vysíláno
v nepravidelném čase mezi 22:00 a 24:00 hodinou, v období od 23. března do 29. května 2010, a
pořad Politická střelnice od 23. března do 29. května 2010. Pro účely analýzy byl užit interní záznam.
ANALÝZA:
Metodika monitoringu vysílání televizních programů v období voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, které byly stanoveny v termínu 28. – 29. května 2010, vychází z metodiky přijaté
Radou na 15. zasedání ve dnech 8. – 9. září 2009 (identifikátor 0758/2009, bod č. 69). Monitoring se
zaměřil primárně na zpravodajské a politicko-publicistické pořady. V rámci předvolební analýzy
programu Televize Barrandov bylo do monitoringu zahrnuto vysílání Hlavních zpráv ve třech denních
časech: ranní vydání vysílané každý den mezi 7:00 a 8:00 hodinou, a večerní vydání vysílané v 18:50
plus nepravidelné vydání v časech od 22:00 do 24:00 hodin v období od 23. března do 29. května
2010. Dále byl do monitoringu zahrnut pořad Politická střelnice, tematicky náležící do zábavné
publicistiky, jelikož se dalo předpokládat, že do pořadu si moderátorka Zuzana Bubílková bude zvát
zástupce kandidujících politických stran. Počátek monitoringu (23. březen 2010) byl zvolen
v návaznosti na datum, do kterého bylo možné podat kandidátní listiny pro volby do Poslanecké
sněmovny na krajské úřady. Program Televize Barrandov neodvysílal žádný volební speciál, ani
pořad specificky předvolebně laděný. Monitoring se zaměřil na dodržování § 31 odst. 3 zákona
231/2001 Sb., podle kterého je „provozovatel povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politickopublicistických 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“. Zákon č. 231/2001 Sb. neupravuje zvláštním způsobem pravidla
pro vysílání v době konání voleb, je tedy třeba při hodnocení vysílání vycházet ze stejných kritérií pro
posuzování objektivity a vyváženosti jako v jiném časovém období. To však nemění nic na tom, že
vysílání v předvolebním období je třeba považovat za citlivější, a to vzhledem k možnosti ovlivnění
voliče a rovněž vzhledem k větší koncentraci předvolebního politického zpravodajství.

I. Hlavní zprávy
Pořad Hlavní zprávy je na programu Televize Barrandov vysílán každý den ve dvou časech: v 7:00
hodin (popř. časové variace do 8:00) a ve večerním vydání (premiérové) od 18:50 hodin (s případnými
posuny do nočních hodin). V rámci programu Televize Barrandov jde o jedinou zpravodajskou relaci,
která má poměrně krátkou stopáž – v průměru cca 7 minut.
Přehled zpravodajských příspěvků s tematikou voleb:
Datum
23. 3.
25. 3.
26. 3.

Čas
08:00, 23:05
22:50
07:50
21:50

30. 3.
31. 3.
13. 4.

22:40
08:00
18:50

Zpráva
Mirek Topolánek odchází z kandidátky ODS Jihomoravského kraje
Mirek Topolánek nebude volebním lídrem ODS v Jihomoravském kraji
Mirek Topolánek nebude volebním lídrem ODS v Jihomoravském kraji
Novým volebním lídrem ODS se stal Petr Nečas. Jiří Paroubek vyzval
Nečase k splnění 5 kroků, které jsou nutné k tomu, aby se ODS stala
seriozním volebním partnerem.
Představení volebního programu TOP 09 způsobilo poprask na politické
scéně (bez náhrady zruší porodné a pohřebné)
Státní volební komise dnes na MV vylosovala čísla, pod kterými půjdou
strany do voleb (uvedena čísla ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, TOP 09 a

20. 4.

18:50
22:55

06. 5.

18:50
23:00
18:50
23:15

09. 5.

14. 5.

18:50
23:15

27. 5.

18:50
22:30
18:50
23:25
18:50
23:55

28. 5.
29. 5.

SZ)
Pražská ODS odvolala Jančíka, Chalupu a Janečka – doufá, že změna ve
vedení vylepší straně mediální obraz před nadcházejícími parlamentními
volbami
Po brutálních útocích se ČSSD rozhodla změnit formu své kampaně,
včerejší útok na Přemysla Sobotku (sic!) není ojedinělý. Přistála tam
sklenice s utopenci a dnes někdo zapálil stánek ČSSD v Plzni. Sociální
demokraté budou chodit za lidmi do práce, továren, VŠ atd. Bohuslava
Sobotku dnes propustili z nemocnice. Útočník půjde pravděpodobně před
soud už v sobotu.
Výsledky studentských voleb ukázaly, že mladí se kloní hlavně
k pravicovým stranám, nejvíce hlasů získala TOP 09 s 27%, následovala
ODS s VV, naopak levicová ČSSD by do PS prošla jen tak tak. KŠČM pak
vůbec. Podle předvolebních průzkumů by skutečné volby vyhrála ČSSD
před ODS.
Češi v zahraničí už mohou volit
Volební místnosti se otevřely dnes ve 14:00 (v USA již odvolil Miloš
Forman, v Kobylisích Václav Klaus s manželkou Livií)
- volební výsledky: procentuální vyjádření jednotlivých stran
- vstup z Lidového domu: Zdeněk Škromach, ověřuje se informace serveru
Lidovky.cz, že na svůj post rezignoval Jiří Paroubek
- vstup z ODS: Petr Nečas, Petr Tluchoř
- rezignoval Cyril Svoboda, Ondřej Liška, Miloš Zeman, Ivan Langer
neusedne do PS
- volební účast přes 62% voličů, velkým stranám ubylo voličů

Dílčí závěr k pořadu Hlavní zprávy:
Program Televize Barrandov se profiluje jako „rodinná televize“ s důrazem na filmovou a seriálovou
tvorbu, dokumenty, pořady pro děti atd. Zpravodajství nepatří k prioritám stanice, což se projevilo i
v předvolebním vysílání. Televize uvádí denně dvě zpravodajské relace, ovšem ranní Hlavní zprávy
jsou pouze reprízou večerního vydání z předchozího dne. Zprávy mají stopáž cca 6-8 minut, z toho
vyplývá i délka jednotlivých příspěvků, které jsou zkratkovité (formát se blíží tzv. „kraťasům“).
Zpravodajské příspěvky nemají za cíl informovat diváka systematickým způsobem o aktuálním dění
v zemi, jde spíše o nahodilou směs zpráv bez jasného šéfredaktorského zásahu. V období od 23.
března do 29. května 2010 se v pořadu Hlavní zprávy objevilo minimum příspěvků spojených
tematicky s volební kampaní do Poslanecké sněmovny. Šlo vesměs o informace typu: kdo odstoupil
z volební kandidátky, státní volební komise vylosovala čísla do voleb, útoky na volebním mítinku,
výsledky studentských voleb. Zprávy byly úsečné a těžko si představit, že by jakýmkoli způsobem
mohly ovlivnit rozhodování diváků/potenciálních voličů. Z hlediska zákona o televizním vysílání nebyly
shledány žádné vážné závady, které by mohly vést k zahájení správního řízení. Lze konstatovat, že
Televize Barrandov se předvolebním tématům ve svém zpravodajství v podstatě nevěnovala.

II. Politická střelnice
Satirický pořad Zuzany Bubílkové reflektující dění na politické scéně je vysílán v premiérovém čase
každý pátek od 21:05 (nebo 22:00) hodin. Zuzana Bubílková se v něm snaží s humorem a nadsázkou
komentovat aktuální události z politického života. Pravidelnou součástí pořadu jsou ankety
„náhodných kolemjdoucích“, kteří jsou dotazováni na jejich názor na konkrétní politiky, události, kauzy,
aféry atd. Jejich odpovědi jsou využívány k podpoře dynamičnosti pořadu a jako reakce na ironické
poznámky Zuzany Bubílkové. V závěru pořadu Zuzana Bubílková většinou glosuje telefonáty diváků,
kteří mohou během týdne zanechat vzkazy, komentáře, vtipy či dotazy na záznamníku Televize
Barrandov. Pořad neměl žádnou speciální předvolební úpravu, jelikož moderátorka si do pořadu
pravidelně zve reprezentanty různých politických subjektů. V době od 26. března do 21. května 2010
si nicméně Zuzana Bubílková zvala do studia hosty z těch politických stran, které měly parlamentní
zastoupení plus zástupce strany TOP 09 a VV, které dle předvolebních průzkumů měly šanci uspět
v parlamentních volbách (28. 5. nebyl rozhovor součástí pořadu). Každá ze 7 stran měla po jednom
zástupci, byť se dá s trochou nadsázky říci, že ČSSD měla zástupce dva, jelikož 14. května byla

hostem manželka tehdejšího předsedy Petra Paroubková. Rozhovory měly průměrnou délku 6:30
minut a byly vedeny v duchu pořadu, tedy odlehčenou formou, s humorem a ironií, a to nejen na
politická témata. Na konci rozhovoru byl vždy host požádán, aby řekl svůj oblíbený politický vtip.
Někteří daného využili k „zesměšnění“ politického rivala (zvolením vtipu, např. Petr Hulínský přednesl
vtip o Petru Nečasovi). Délka jednotlivých dílů je cca 40 minut.

Datum a čas
26. 3. 22:05
02. 4. 21:00
09. 4. 22:05
16. 4. 21:05
23. 4. 21:00
30. 4. 21:00
07. 5. 21:05
14. 5. 21:00
21. 5. 21:05

Datum a čas repríz
28. 3. 11:30
04. 4. 12:40
11. 4. 12:55
Bez reprízy
25. 4. 11:10
02. 5. 10:50
09. 5. 11:10
16. 5. 10:55
23. 5. 10:45

Host
Pavel Kováčik, předseda PK (KSČM)
Ondřej Liška, předseda (SZ)
Jana Bobošíková (Suverenita)
Petr Hulínský, kandidát do PS (ČSSD)
Václav Kubata, kandidát do PS (TOP 09)
Pavel Svoboda, místopředseda (KDU-ČSL)
Radek John, předseda (Věci veřejné)
Petra Paroubková (ČSSD)
Petr Bendl, místopředseda (ODS)

Dílčí závěr k pořadu Politická střelnice:
Pořad Politická střelnice je čistě zábavného charakteru, nemá ambice diváky informovat seriozním
způsobem tak, aby jim umožnil učinit si vlastní svobodný názor a seznámil je s různými názory
kandidátů jednotlivých politických stran. Pořad si dělá legraci z politiků a politické kultury u nás, čímž
je pro diváky atraktivní, o čemž svědčí i sledovanost, která patří již tradičně u tohoto pořadu
k nejvyšším v rámci pořadů Televize Barrandov. Obsahy rozhovorů se zástupci politických, popř.
osobami politikům blízkých (pozvání Petry Paroubkové, manželky tehdejšího předsedy ČSSD), jsou
vedeny v uvolněné atmosféře, odlehčenou formou, byť hosté dostávají příležitost vyjadřovat se i
k politickým tématům, popř. bodům svého volebního programu, přesto to není těžiště vedeného
rozhovoru. Pořad nemá velkou výpovědní hodnotu ve vztahu k probíhajícím volbám a nemůže být
vnímán jako seriozní příspěvek k předvolební debatě politictran. Televize Barrandov se přesto snažila
vyhnout případné kolizi se zákonem č. 231/2001 Sb. tím, že si dva měsíce před volbami zvala do
pořadu Politická střelnice hosty dle jasně stanoveného klíče: po jednom hostu z každé parlamentní
strany, včetně hostů ze dvou nových stran, která se podle průzkumů naději na úspěch
v parlamentních volbách. V pořadu nebylo zaznamenáno porušení zákona o vysílání.

Závěr:
Předmětem monitoringu vysílání programu Televize Barrandov v souvislosti s volbami do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR byly pořady Hlavní zprávy od 23. března do 29. května 2010 a Politická
střelnice od 23. března do 29. května 2010. Nebylo zjištěno, že by ze strany provozovatele docházelo
v předvolebním období ke zvýhodňování některé politické strany v celku vysílaného programu nebo
k porušení zásad objektivity a vyváženosti. Nebyl shledán důvod pro zahájení správního řízení.

