Analýza vysílání programu Prima televize
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 Prima televize, který byl monitorován ve zmíněném
období od 7. října 2010 do 16. října 2010 včetně. Analýza se zabývala hlavní večerní
zpravodajskou relací s názvem Zprávy TV Prima, dále pořadem Fakta Barbory Tachecí,
pořadem Minuty regionu, diskusním pořadem Partie a pořadem Soukromá dramata.

1. Zprávy TV Prima (hlavní večerní zpravodajská relace)
Prvním pořadem, který bude v rámci monitoringu analyzován, je hlavní zpravodajská relace
programu Prima televize s názvem Zprávy TV Prima. Tento pořad je vysílán každý den od
18:55 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. (09:02) Parkování jako téma komunálních voleb v každém větším městě. České
Budějovice – parkování má na starost soukromá firma ve spolupráci s městskou
policií. Obyvatelům vadí fakt, že peníze nejdou městu. Ivan Nadberežný (zastupitel
KSČM) říká, že by systém měl být výnosný i pro město. Hradec Králové dostal za
nedostatky při uzavírání smluv na parkování pokutu od antimonopolního úřadu. Pavla
Finfrlová (náměstkyně primátora ODS) říká, že je divné, že antimonopolní úřad prý ve
stejných věcech rozhoduje různě, nicméně lidé chtějí, aby pokutu uhradili zastupitelé
ze svého. V Jihlavě postavili velký parkovací dům, v Karlových Varech mají kamerový
systém, který do centra pustí jen auta s povolením. V Chomutově stačí pro zaplacení
prozvonit speciální číslo, o tom hovoří Ivana Řápková (primátorka ODS). V Praze
fungují modré zóny pro residenty a na některých místech jsou automaty, kde může
parkovat kdokoliv, k tomu hovoří Rudolf Blažek (náměstek primátora ODS).
2. (15:00) Příspěvek o tom, že pro první plátna Slovanské epopeje si do Moravského
Krumlova přijeli restaurátoři z Prahy. K velmi probíranému tématu se z politických
představitelů vyjadřují: Tomáš Třetina (místostarosta Moravského Krumlova), Ondřej
Pecha (pražský radní pro kulturu, ODS), Michal Hašek (jihomoravský hejtman, ČSSD).
8.10.2010
1. (03:28) Spor o stěhování slovanské epopeje pokračuje. Je vnímán i jako předvolební
boj. Z politických představitelů (k tématu se vyjadřují i nestraničtí odborníci) Mluví
starosta Moravského Krumlova Jaroslav Mokrý (ODS), pražský radní Ondřej Pecha
(ODS), hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek (ČSSD). Nejde o spor
mezistranický, nýbrž o spor meziměstský (Praha vs. Moravský Krumlov resp.
Jihomoravský kraj).
2. (06:22) Pražský orloj slaví šestisté výročí. Promění se ve světelnou show. Z politických
představitelů mluví pražský radní Ondřej Pecha (ODS).
3. (08:18) Jedním z témat, které může na řadě míst rozhodovat komunální volby, je
doprava. Vedou se spory o způsobu financování nových dálnic. Ministr dopravy Vít
Bárta (VV) chce do výstavby dálnic zapojit soukromé investory. Vyjádří se například
starosta městyse Ševětín Přemysl Částa (NEZ).
4. (12:41) Sociální demokraté (ČSSD) žádají odvolání ministra Radka Johna (VV).
Z politiků se nikdo nevyjadřuje.

9.10.2010
1. (02:57) O výsledcích nadcházejících voleb může rozhodnout i téma korupce. Česko se
propadlo až na 52. místo ze 180 zemí. K jednomu z příkladů možné korupce –
opencard – se vyjadřují: Cyril Svoboda (KDU-ČSL), primátor Pavel Bém (ODS).
K zveřejňování veřejných zakázek se vyjadřuje starosta Semil Jan Farský (TOP 09)
2. (14:01) Českem hýbou před volbami politické aféry. ČSSD má problém se
sponzorskými dary, VV se údajným sledováním politiků firmou ABL patřící rodině
ministra Bárty a ODS nedávno řešila korupční skandál v Kolíně. Vystupují: Miroslav
Poche (ČSSD), Roman Pekárek (ODS - místostarosta Kolína podezřelý z korupce) a
Petr Nečas (ODS), sledovaná politička Marta Šorfová (ODS) a Kristýna Kočí (VV)
3. (17:19) Na policejní razii na tržnici v pražských Holešovicích přijel i ministr Miroslav
Kalousek (TOP 09), který se k zátahu i vyjadřuje.
10.10.2010
1. (03:30) Výsledky voleb na některých místech mohou ovlivnit podivné machinace,
například noví obyvatelé s trvalým bydlištěm v místním hotelu. To se děje hlavně
v malých obcích, například Karlova Studánka na Bruntálsku. Zde se do hotelu
přihlásilo k trvalému pobytu několik desítek lidí. Mluví starosta Roman Reichl (NEZ.)
Hovoří i Ludvík Zifčák jakožto místní kandidát do voleb, nicméně u něj není uvedena
politická příslušnost. Z politiků dále hovoří premiér Petr Nečas (ODS), Bohuslav
Sobotka (ČSSD). S trvalým bydlištěm „šachují“ i samotní kandidáti – například Tomáš
Bouzek (TOP 09) kandiduje v Českých Budějovicích, ale prokazatelně bydlí v Hluboké
nad Vltavou.
2. (08:23) Vláda bude o všech klíčových reformách vyjednávat s opozicí, premiér Petr
Nečas (ODS) to řekl v pořadu Partie. Bohuslav Sobotka (ČSSD) mu to nevěří. Navíc by
chtěl zavést finanční limity na předvolební kampaně. S tím jeho oponent souhlasil.
3. (15:40) Už za 5 dní mohou voliči změnit vedení hlavního města. V Praze jsou
komunální volby velmi sledované. Na Prahu navíc podle občanů dopadá krize a
ekonomicky se propadá na úroveň ostatních krajů. Dle ekonomů je na tom Praha ale
stále nejlépe. Nezmíněna žádná strana
4. (17:41) Andělská Hora u Chrastavy má místo povodněmi stržené lávky novou lanovku
přes vodu, kterou uvádějí do pohybu manuálně sami cestující. Jde o unikát v České
republice, který byl navíc levnější než stavba nové lávky. Vyjádří se i starosta
Chrastavy Michael Canov (TOP 09).
5. (21:29) V Tisé na Ústecku vybírali vstupné za možnost vstupu do místních přírodních
skal. Na základě stížnosti se proti vybírání vstupného vyjádřilo i ministerstvo vnitra,
protože se nejedná o národní park. Vyjádří se i starostka Tisé Martina Šimáňová
(NEZ).

11.10.2010
1. (07:00) Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) se vyjadřuje
k optimální výši měsíční částky na spoření na důchod.
2. (11:50) Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) se vyjadřuje k praktikám prodejců
pohonných hmot v souvislosti se zveřejněním seznamu nevyhovujících prodejců.
3. (12:55) Ministr zemědělství Ivan Fuksa (ODS), starosta Frýdlantu Dan Ramzer (ODS),
starosta Chrastavy Michael Canov (TOP 09), starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta
(SLK) se vyjadřují k možnosti pro občany poškozené povodněmi, kterým Pozemkový
fond je schopen nabídnout jiný pozemek na výstavbu nového bydlení.
4. (17:40) Policie navrhla obžalovat europoslance Miroslava Ransdorfa (KSČM) za
zavinění dopravní nehody.
5. (20:40) Volební manažeři František Laudát (TOP 09), Karel Březina (ČSSD), Pavel
Dobeš (VV), místopředsedkyně strany Miloslava Vostrá (KSČM) a volební manažer
Richard Svoboda (ODS) se vyjadřují k systému (složitému pro voliče, údajně účelově
rozděleným volebním obvodům) komunálních voleb v Praze.
6. (21:55) Problém s neaktuálností některých kandidátních listin. Na případy, kdy stažení
kandidáti již nestihli být vymazáni z listin (uváděn příklad dvou kandidátů ODS
v Kolíně) by měla upozornit volební komise.
12.10.2010
1. (01:06) Téma zneužívání sociálních dávek. Starostové chtějí zpřísnění podmínek pro
jejich vyplácení. K případu zneužívání v Chomutově se vyjádří primátorka Chomutova
Ivana Řápková (ODS). K situaci v Litvínově se vyjádří starosta Litvínova Daniel Volák
(ODS), místostarosta Litvínova Martin Klika (ČSSD).
2. (03:02) Kauza nálezu skladů zbraní, výbušnin a radioaktivních látek v Bělé nad
Sázavou a ve městě Koblenz v Německu, kdy oba sklady patří stejnému majiteli.
Problém je, jak nebezpečné látky zlikvidovat. K tomuto tématu se vyjádří hejtman
Pardubického kraje Radko Martínek (ČSSD), starosta Bělé nad Sázavou Jiří Jílek (NEZ.)
3. (16:20) K auditu, provedeném ve ztrátovém státním podniku ČD Cargo, se vyjádří i
ministr dopravy Vít Bárta (VV), který na základě auditu plánuje rozšířit trestní
oznámení na bývalého šéfa a další bývalé členy managementu podniku. Dále chce
ministr činit další kroky k tomu, aby vrátil nákladní dopravu na železnici (zlevnění
tohoto druhu dopravy, zvýšení dálničního mýta).
4. (17:03) Již za tři dny jsou senátní volby, ovšem řada lidí stále přesně neví, co Senát
přesně dělá. Důkazem je anketa mezi lidmi. Senát má ale plnit funkci ústavní pojistky.

Má ale pořád nejmenší důvěru z ústavních institucí. Je navíc, dle politoložky, velmi
slabý co se týče pravomocí.
5. (19:30) Návrat ke kauze podivných praktik předvolebního přihlašování se lidí
k trvalému pobytu v obci na severu Moravy. S podobnými problémy se potýká i Horní
Jiřetín na Mostecku, kde je tématem voleb prolomení limitů těžby. Najednou se zde
hlásí lidé k trvalému pobytu do domu, které vlastní člen sdružení Dialog, které
kandiduje ve volbách a má mít za cíl prolomení limitů těžby. Vyjadřuje se
místostarosta obce Vladimír Buřt (SZ) a předseda sdružení Dialog Petr Leichner.
6. (21:18) Jablonec nad Nisou prohrál s Ministerstvem financí spor o otevření kasina
v centru města. 5 let radnice blokovala jeho otevření, jenže nakonec herna i tak letos
provoz zahájila z vůle ministerstva. To i přesto, že se prý ministerstvo zavázalo, že
bude povolení k otevření podobných podniků udílet na základě doporučení obcí.
Vyjádří se starosta, který ovšem je bez politické příslušnosti. Jediná zmínka o
politickém představiteli je v tom, že je zmíněno „kalouskovo“ ministerstvo.
13.10.2010
1. (03:00) Vláda má plán jak zabránit dramatickému zvyšování cen elektrické energie.
Kabinet navrhuje řešení v podobě zvláštní daně nebo emisních povolenek. Mluví
premiér Petr Nečas (ODS), ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), ministr
průmyslu a obchodu Martin Kocourek (ODS), stínový ministr financí Jan Mládek
(ČSSD).
2. (17:50) Města, která trápí smog, by nově mohla regulovat dopravu. Toto řešení by
bylo vhodné zejména pro město Ostrava, kterou trápí tento problém velmi často.
K možnosti omezení dopravy pomocí vytvoření nízko-emisních zón se vyjádří premiér
Petr Nečas (ODS), primátor Ostravy Petr Kajnar (ČSSD)
3. (22:20) O třetinu křesel v senátu bude bojovat rekordní počet kandidátů. O jedno
senátorské křeslo bude soupeřit osm zájemců. Podle politologa jde o to, jak bude
silný Petr Nečas, případně jak posílí úřadující předseda Bohuslav Sobotka. (strany
nejsou zmíněny, ale je zřejmé, že jde o ODS a ČSSD). Dále jsou zmiňováni zajímaví
kandidáti, ovšem vždy bez politické příslušnosti (Augustin Bubník, Vladimír Špidla,
Přemysl Sobotka, Milan Drobná, Tomáš Černín, Lucie Talmanová atd.)
4. (24:30) V Chodové Plané na Tachovsku kandiduje žena, která je obviněna z držení
drog. Nebyla stažena z kandidátky Sdružení pro Chodovou Planou.
14.10.2010
1. (08:33) Miroslav Dvořák, který na květnovém mítinku ČSSD udeřil pěstí Bohuslava
Sobotku, nakonec nepůjde do vězení. Vyjadřuje se úřadující předseda strany a sám
napadený Bohuslav Sobotka (ČSSD). Dříve byli napadeni například i politici Mirek
Topolánek či Pavel Dostál.

2. (12:31) Ve Zlosyňi na Mělnicku nebudou komunální volby, jelikož místní radnice
pozdě odeslala kandidátku. Vyjádří se i starosta Vladimír Herout (nestr.). Opoždění se
či nesestavení kandidátky se týká dalších 18 obcí. Tam budou náhradní volby v únoru.
Do té doby je bude spravovat pověřený správce ministerstva vnitra.
3. (14:44) Obsáhlá reportáž o systému nadcházejících voleb komunálních i senátních.
Bez zmínek o stranách či jednotlivých kandidátech.
4. (17:10) Návrat k případu kandidátky v Chodové Plané na Tachovsku, u které panuje
podezření na přechovávání a obchodování s drogami. Po zjištění nových informací
požadují členové Sdružení pro Chodovou Planou odstoupení své kolegyně
z kandidátky. Vyjadřuje se Martin Pipta ze jmenovaného sdružení.
5. (18:41) V reportáži věnované úmrtí Jiřího Křižana se vyjadřují mimo jiné i bývalý
prezident Václav Havel či ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09)
6. (21:00) Radnice obcí a měst se často dostávají do finančních problémů. Ekonomové
radí prodat zbytný majetek, což se v mnohých případech již ovšem dávno stalo.
K tématu nedostatků financí zejména na malých městech se vyjadřují mimo jiné i
starosta Nové Role Václav Heřman (nestr.) a starosta Mariánských Lázní Zdeněk Král
(ODS).
7. (25:25) Muž, který údajně na ministerstvu obrany šířil dětskou pornografii, pracuje
pro KSČM. Loni na podzim jej policie zatkla. Krátce hovoří i mluvčí strany. Celá
reportáž v pořadu Soukromá dramata.
15.10.2010
1. (01:17) Dnes ve dvě hodiny odpoledne se otevřely volební místnosti. Politici i
odborníci doufají, že letos bude větší volební účast. Z politických představitelů se
k očekávané volební účasti vyjádří starosta Vysoké Lhoty František Plášil (ODS).
2. (03:33) První den voleb si nenechali ujít politici. Koho volili je většinou jasné.
Prezident Václav Klaus svého favorita tajil. Ke svému očekávání od voleb se vyjádřil
prezident Václav Klaus, předseda Senátu Přemysl Sobotka (ODS), úřadující předseda
strany Bohuslav Sobotka (ČSSD), kandidát na primátora Prahy Zdeněk Tůma (TOP 09),
předseda strany Vojtěch Filip (KSČM), předseda strany Radek John (VV).
16.10.2010
1. (01:22) Komunální a senátní volby skončily. Volební komise právě sčítají hlasy. „Jako
první vám ukážeme dosavadní výsledky komunálních voleb. Komise zatím sečetly
přes 75% hlasů. Podle posledních informací přišla k volbám asi polovina voličů.“ Dále
je popisován níže vyobrazený graf. Jsou navíc zmíněny i další dvě vládní strany – TOP
09 a VV, které se v době vysílání držely pod jedním procentem toho času sečtených
hlasů. – NEZ, ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, TOP 09, VV

2. (02:30) Živý vstup do volebního štábu ODS. Mluví premiér a předseda ODS Petr
Nečas, který hodnotí průběžné výsledky voleb.
3. (04:55) Téma „boj o vládu nad hlavním městem.“ ODS hrozí, že pražský primátor
nebude z jejich strany zejména kvůli konkurenci v podobě TOP 09. Popisuje se níže
vyobrazený graf předběžných výsledků komunálních voleb v Praze. Jsou tedy zmíněny
i další strany – ČSSD a neúspěšná strana VV. Jsou zmíněni i potenciální kandidáti na
primátora – Zdeněk Tůma (TOP 09), Rudolf Svoboda (ODS), Jiří Dienstbier ml. (ČSSD).

4. (06:15) Živý vstup do volebního štábu TOP 09. Předseda strany Karel Schwarzenberg
(TOP 09) odpovídá na otázky reportérky k průběžným výsledkům voleb v Praze.

5. (09:25) Reportáž o Chodově na Sokolovsku, kde se objevilo podezření, že se jedna
strana u sociálně slabších obyvatel pokoušela kupovat si jejich hlasy. Reportáž se
důsledně vyhýbá jmenování podezřelé strany, nicméně v čase (10:23) je zde záběr na
volební ceduli strany Volba pro město Chodov. Zde je jednoznačně rozeznatelný
kandidát jménem Leon Netušil, který se následně jako „zástupce podezřelé strany“
telefonicky k obvinění vyjadřuje.
6. (11:08) Živý vstup do Brna, kde se podle moderátorky zpráv „očekával úspěch ČSSD“.
Podle reportéra skutečně vede ČSSD, následována ODS a TOP 09. Je ukázána tabulka
výsledků.

7. (12:18) V Kolíně vládlo velké znechucení po korupčním skandálu místního starosty a
místostarosty. Lidem se do volebních místností moc nechtělo. Jako jeden z důvodů
nízké účasti je zmíněna opět kauza úplatku místostarosty Romana Pekárka (ODS),
který si řekl o úplatek přímo před skrytou kamerou televize Prima. V reportáži jsou
vloženy záběry skryté kamery s Pekárkovou žádostí o úplatek. O případu měl vědět i
starosta Jiří Buřič (ODS). Oba sice na lístcích zůstali, ale z kandidátky byli vyškrtnuti a
tudíž případný hlas pro ně byl neplatný. Výsledky ukazují, že si ODS opravdu
pohoršila, prozatím je pátá, velkou důvěru naopak získalo uskupení Změna pro Kolín.
8. (14:20) Ostrava je tradiční levicovou baštou, výsledky napovídají, že tomu tak i
zůstane. Živý vstup z Ostravy. Je ukázán graf výsledků, přičemž jsou vyjmenovány
všechny na něm přítomné strany (ČSSD, ODS, Ostravak.cz, KSČM, TOP 09) plus je
zmíněna i jedna další (KDU-ČSL). Graf je navíc zobrazen s chybami, neboť hnutí
Ostravak.cz má na grafu logo KSČM a dále jsou zřejmě pomíchány barvy sloupců,
neboť TOP 09 má na grafech provozovatele tradičně fialovou, KSČM červenou a
lokální hnutí mívají šedou. Tím dochází ke zmatení voliče, neboť volič tradičně pojí
například červenou barvu se stranou KSČM. Nicméně zde jde pravděpodobně pouze
o nechtěnou chybu provozovatele.

Dále reportérka uvádí, že bude záležet na pravděpodobném vítězi voleb – tedy na
ČSSD – s kým vyjedná koalici. Je prý možné, že bude pokračovat dosavadní koalice
ČSSD a ODS.
9. (15:50) Průběžné výsledky voleb do Senátu. Je zmíněna volební účast 45%. Jsou
ukázány výsledky z obvodů, kde se střetli „zajímaví“ kandidáti. Jsou ukázány grafy
obvodů: Brno – venkov (průběžně vedoucí kandidáti Jan Žaloudík - ČSSD a Vojtěch
Adam - KSČM), Český Krumlov (Tomáš Jirsa – ODS, Vladimír Špidla – ČSSD), Hodonín
(Zdeněk Škromach – ČSSD, Alena Venhodová – ODS), Jihlava (Miloš Vystrčil – ODS,
Vratislav Výborný – ČSSD), Kutná Hora (Jaromír Strnad – ČSSD, Zdeněk Nováček – TOP
09), Liberec (Přemysl Sobotka – ODS, Stanislav Eichler – ČSSD), Plzeň – město
(Dagmar Terelmešová – ČSSD, Jiří Šneberger – ODS), Praha 6 (Petr Bratrský – ODS,
Bedřich Moldan – TOP 09), Tábor (Pavel Eybert – ODS, Jan Mládek – ČSSD). Na
grafech jsou vždy ve spodní části znázorněny i zisky tří dalších kandidátů v průběžném
pořadí.
10. (17:40) Nejvíc hlasů po sečtení poloviny senátních obvodů získali kandidáti ČSSD.
První kolo vyhráli v jedenácti obvodech, ODS v deseti. Nikde nezískal vítězný kandidát
nadpoloviční většinu. Dále je znázorněn graf kandidátů senátorských voleb, kteří
postupují do druhého kola voleb. Nejvíce soubojů čeká kandidáty ODS vs ČSSD (14x),
dále ČSSD vs. KDU-ČSL (3x) a ODS vs. TOP 09 (2x).

11. (18:38) ČSSD v prvním kole senátních voleb uspěla. Živý vstup do volebního štábu
ČSSD. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka hodnotí výsledky prvního kola senátních
voleb.
12. (20:50) Reportáž o senátním obvodu Liberec, kde bojoval dosavadní předseda Senátu
Přemysl Sobotka (ODS) s hejtmanem Libereckého kraje Stanislavem Eichlerem
(ČSSD). Vyjadřuje se jak Sobotka (ODS), tak Eichler (ČSSD).
13. (21:58) Reportáž ze sledovaného souboje v Kutné Hoře. Rekordní počet soupeřů o
senátorské křeslo, navíc skoro polovinu kandidátů tvořily ženy. Vyjadřuje se
místostarosta Čáslavi Jaromír Strnad (ČSSD) a Zdeněk Nováček (TOP 09), tedy dva
nejúspěšnější kandidáti v prvním kole voleb.
14. (23:38) Podle volebního manažera VV Víta Bárty by byl úspěchem zisk sedmi
senátních křesel. Radek John hovoří o spokojenosti i v případě dvou senátorů. Živý
vstup do volebního štábu VV. Vyjadřuje se volební manažer Vít Bárta (VV).

Tabulka výskytu mluvčích politických stran v jednotlivých reportážích:
Datum

Téma

Mluvčí

Strana

7.10.2010

Parkování ve větších
městech

Ivan Nadberežný
Pavla Finfrlová
Ivana Řápková
Rudolf Blažek

KSČM
ODS
ODS
ODS

7.10.2010

Stěhování Slovanské
epopeje

Ondřej Pecha
Michal Hašek

ODS
ČSSD

8.10.2010

Stěhování Slovanské
epopeje

Jaroslav Mokrý
Ondřej Pecha
Michal Hašek

ODS
ODS
ČSSD

8.10.2010

Výročí pražského orloje

Ondřej Pecha

ODS

8.10.2010

Financování dálnic

Vít Bárta

VV

9.10.2010

Korupce

Cyril Svoboda
Pavel Bém
Jan Farský

KDU-ČSL
ODS
TOP 09

9.10.2010

Aféry politických stran

Miroslav Poche
Roman Pekárek
Petr Nečas
Marta Šorfová
Kristýna Kočí

ČSSD
ODS
ODS
ODS
VV

9.10.2010

Policejní razie v
Holešovicích

Miroslav Kalousek

TOP 09

10.10.2010

Předvolební machinace
s trvalým bydlištěm

Roman Reichl
Petr Nečas
Bohuslav Sobotka
Tomáš Bouzek

NEZ.
ODS
ČSSD
TOP 09

10.10.2010

Vláda bude o reformách
jednat s opozicí

Petr Nečas
Bohuslav Sobotka

ODS
ČSSD

10.10.2010

Lanovka přes vodu
v Andělské Hoře u
Chrastavy

Michael Canov

TOP 09

10.10.2010

Vstupné do skal u Tisé na
Ústecku

Martina Šimáňová

NEZ.

11.10.2010

Spoření na důchod

Jaromír Drábek

TOP 09

11.10.2010

Zveřejnění seznamu
nevyhovujících prodejců
PHM

Miroslav Kalousek

TOP 09

11.10.2010

Nové pozemky pro
občany poškozené
záplavami

11.10.2010

Systém komunálních
voleb v Praze

Ivan Fuksa
Dan Ramzer
Michael Canov
Martin Půta
František Laudát
Karel Březina
Pavel Dobeš
Miloslava Vostrá
Richard Svoboda

ODS
ODS
TOP 09
Starostové pro Lib.kraj
TOP 09
ČSSD
VV
KSČM
ODS

12.10.2010

Zneužívání sociálních
dávek

Ivana Řápková
Daniel Volák
Martin Klika

ODS
ODS
ČSSD

12.10.2010

Nález skladu zbraní a
výbušnin

Radko Martínek
Jiří Jílek

ČSSD
NEZ.

12.10.2010

Audit v ČD Cargo

Vít Bárta

VV

12.10.2010

Předvolební machinace
s trvalým bydlištěm

Vladimír Buřt
Petr Leichner

SZ
Dialog

13.10.2010

Plán vlády proti
zvyšování cen elektřiny

Petr Nečas
Miroslav Kalousek
Martin Kocourek
Jan Mládek

ODS
TOP 09
ODS
ČSSD

13.10.2010

Omezení dopravy kvůli
smogu ve městech

Petr Nečas
Petr Kajnar

ODS
ČSSD

14.10.2010

Muž, který na mítinku
udeřil Bohuslava Sobotku

Bohuslav Sobotka

ČSSD

14.10.2010

Kandidátka podezřelá
z přechovávání drog a
obchodování s nimi

Martin Pipta

Sdružení pro Chodovou
Planou

14.10.2010

Úmrtí Jiřího Křižana

Karel Schwarzenberg

TOP 09

14.10.2010

Finanční problémy měst
a obcí

Zdeněk Král

ODS

15.10.2010

Očekávaná volební účast

František Plášil

ODS

16.10.2010

Živý vstup do štábu ODS

Petr Nečas

ODS

16.10.2010

Živý vstup do štábu
TOP 09

Karel Schwarzenberg

TOP 09

16.10.2010

Reportáž volby - Kolín

Roman Pekárek (záznam
skyrté kamery)

ODS

16.10.2010

Živý vstup do štábu ČSSD

Bohuslav Sobotka

ČSSD

16.10.2010

Reportáž volby - Liberec

Přemysl Sobotka
Stanislav Eichler

ODS
ČSSD

16.10.2010

Reportáž volby – Kutná
Hora

Jaromír Strnad
Zdeněk Nováček

ČSSD
TOP 09

16.10.2010

Živý vstup do štábu VV

Vít Bárta

VV

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 vyplývá, že se pořad Zprávy TV Prima zaměřoval spíše na zajímavá
témata z regionů a stejně tak zajímavá témata celostátní, ke kterým si vždy pořídil vyjádření
politických představitelů, kterých se dané téma týkalo. V případě celostátních vyjádření
premiéra či příslušného ministra a případně opozičního názoru, v případě regionálního
tématu pak vyjádření zástupce města a také případně místního zastánce opozičního názoru.
Z hlediska objektivity je naprosto v pořádku, pokud se k tématu výročí pražského orloje
vyjádří pouze pražský radní pro kulturu, k tématu policejní razie v tržnici v Holešovicích
pouze ministr financí Miroslav Kalousek (porušování ochranných známek připraví stát na
daních o velké částky), k tématu auditu v ČD Cargo pouze ministr dopravy Vít Bárta či
k tématu nové lávky přes řeku v Andělské Hoře u Chrastavy pouze starosta Chrastavy
Michael Canov. I tímto jsou zkresleny výsledné číselné údaje.
V grafu je patrná výraznější převaha mluvčích strany ODS. To je ovšem způsobeno zejména
tím, že se velmi často k různým tématům vyjadřuje Petr Nečas jakožto předseda Vlády ČR
nebo tím, že jde o reportáž k tématu, které je sledováno hned v několika obcích či městech,
jejichž představitelé jsou shodou okolností z téže strany. Je samozřejmě možné se domnívat,
že města nebyla v takovém případě vybrána náhodně, nicméně to je velmi spekulativní
tvrzení a navíc ve všech případech (parkování ve městech, nové pozemky pro občany
poškozené záplavami či zneužívání sociálních dávek) jde o výběr měst opodstatnění tématem
reportáže.
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 jednom případě s výraznou chybou
v odvysílaném grafu (viz bod 8), která ovšem zřejmě nebyla záměrná.
Celkově lze říci, že se provozovatel neprovinil proti ustanovením zákona číslo 231/2001 Sb.

2. Minuty regionu
Druhým analyzovaným pořadem bude krátký cca desetiminutový pořad s názvem Minuty
regionu. Do analýzy je zařazen z toho důvodu, že se věnuje aktuálním regionálním tématům,
která hrají podstatnou a v mnohých případech zásadní roli pro rozhodování voličů
v komunálních i senátních volbách. Pořad je vysílán každý všední den od 17:40 hodin na
programu Prima. Jde o krátkou zpravodajskou relaci, doplněnou grafickými informacemi o
počasí a dopravními informacemi.
7.10.2010
1. (00:55) Finanční problémy obce Bublava, dluhy za nedostavěný akvapark. Vyjadřuje
se starosta Igor Jirsík (NEZ.)
2. (05:03) Kvůli malému počtu studentů uvažuje Kraj Vysočina o slučování středních
škol. Není zde žádný mluvčí z politické strany.
3. (07:18) Začalo stěhování Slovanské epopeje z Moravského Krumlova. Podrobnosti ve
zprávách.
8.10.2010
1. (00:53) Jedinečný roubený pravoslavný kostel vyrůstá v Mostě. Není žádný mluvčí
z politické strany
2. (02:24) Pražská záchranná služba bude využívat i nový vůz Smart na elektropohon,
strážníci v Českých Budějovicích a Českém Krumlově zase budou využívat skútry na
elektropohon. Není žádný mluvčí z politické strany.
3. (04:26) Zlínskému kraji stále chybí letecká záchranka. Kraji chybí peníze. Nevyjadřuje
se žádný mluvčí z politické strany.
11.10.2010
1. (00:53) Bezmála sto tisíc studentů se zapojilo do zkoušky státních maturit nanečisto.
Nevyjadřuje se žádný mluvčí z politické strany.
2. (02:40) O staré a nemocné lidi na jihu Čech by se měly starat pečovatelky z Vietnamu.
Pošle je tam jedno vietnamské město na žádost Vysoké školy evropských a
regionálních studií. Po získání zkušeností mají získat práci v této oblasti. Problém je,
že zrovna pečovatelek a sester mají na jihu Čech dostatek. Nevyjadřuje se žádný
mluvčí z politické strany
3. (04:40) Malá města na vysočině se bojí, že přijdou o policisty. Samosprávy nabízejí
různá řešení, například prominutí nájmu za budovy, kde místní služebny policie sídlí.
Nevyjadřuje se žádný zástupce politické strany, pouze starosta Přibyslavi bez politické
příslušnosti.

12.10.2010
1. (00:38) Přihlašování mnoha lidí k trvalému pobytu v Horním Jiřetíně na Mostecku
před volbami v zájmu ovládnutí voleb a možném zájmu prolomení limitů Těžby.
Vyjadřuje se místostarosta Vladimír Buřt (SZ) a předseda sdružení Dialog Petr
Leichner. Stejná reportáž se objeví i v hlavní večerní zpravodajské relaci Zprávy TV
Prima.
13.10.2010
1. (00:38) Anonymní článek obviňuje radní v Novém městě na Moravě z toho, že ve
městě nechali postavit dům pro narkomany a bezdomovce z celé vysočiny. Radnice to
odmítá, prý to není pravda. Článek radnice považuje za předvolební boj. Kromě
občanů a autorky projektu výstavby domu pro sociálně slabé se nikdo nevyjadřuje,
tudíž ani žádný politický představitel.
14.10.2010
1. (00:46) Krize přinesla do regionů nový fenomén – tzv. mrtvé byty. Jsou to drahé byty,
na které Češi nemají a cizinci, pro které byly stavěny, z republiky odchází. Ceny se prý
pohybují i nad úrovní západní Evropy. Například v Karlových Varech je jich kolem tří
set, v Praze kolem patnácti tisíc. Z politických představitelů se vyjadřuje zjevně
karlovarský architekt Petr Bursík, který má uvedenu politickou příslušnost ODS.
15.10.2010
1. (00:45) Ve dvě hodiny odpoledne začaly volby. Lidé vybírají obecní zastupitele a také
třetinu senátu. Volební účast je zatím těžké odhadovat. K volbám se vyjádří mimo jiné
i prezident Václav Klaus
2. (06:43) Upozornění na hlavní zpravodajskou relaci, která přinese kompletní volební
servis.

Zhodnocení vysílání pořadu Minuty regionu ve sledovaném období.
Jde v podstatě o velmi krátkou zpravodajskou relaci, kde je navíc prostor na lokální
zpravodajství ještě omezen dopravním zpravodajstvím a sportovními událostmi, které
v mnohých případech nemají lokální charakter. Z analýzy vyplývá, že zprávy se většinou
zaměřují na zajímavé události v regionech, přičemž jednoznačně dominují události
kriminálního charakteru.
Události s politickým podtextem či pozadím jsou vypsané, přičemž v drtivé většině jde o
reportáže, které se vyhýbají vyjádření politických činitelů. V některých případech (roubený
kostel v Mostě, stěhování Slovanské epopeje nebo například manipulování voleb v Horním
Jiřetíně) jde o reportáže, které jsou ve stejné nebo prodloužené stopáži později zařazeny i do
hlavní zpravodajské relace.

Lze jednoznačně říci, že v případě reportáží nedochází k propagování žádné strany či hnutí a
autoři se spíše snaží zmínkám o politických stranách či kandidátech vyhýbat.
Celkově lze říci, že se provozovatel neprovinil proti ustanovením zákona číslo 231/2001 Sb.

3. Fakta Barbory Tachecí
Dalším z analyzovaných pořadů v předvolebním monitoringu je pravidelní pořad Fakta
Barbory Tachecí, vysílaný každý všední den od 17:50 hodin. Jde o cca desetiminutový
diskusní pořad vždy s jedním pozvaným hostem, moderovaný Barborou Tachecí.
7.10.2010
Pozvaným hostem je módní návrhářka Beáta Rajská. Žádné politické téma se v rozhovoru
neobjeví.
8.10.2010
Pozvaným hostem je herečka Jitka Smutná. Žádné politické téma se v rozhovoru neobjeví.
11.10.2010
Pozvaným hostem je zpěvák Matěj Ruppert. Je Barborou Tachecí označen za význačného
politického aktivistu, jelikož je tváří akce Vyměňte politiky. Výzva podle Rupperta v případě
komunálních voleb „..apeluje na lidi, aby si více všímali těch lidí, který kandidujou, protože je
daleko víc můžou znát.“ Dále padají otázky na takzvanou Semilskou výzvu, což je jedna
z aktivit výše zmíněného hnutí.1 Ve výzvě mají politici bez rozdílu strany podepsat několik
základních pravidel typu „nebudu krást“ či „nebudu lhát“. Ruppert odpovídá i na otázku,
zdali necítí ze strany médií informační embargo na jejich výzvu. Říká, že necítí, média
informují dobře, spíše se to prý nelíbí některým politikům. Ruppert sám nechce zatím přímo
vstoupit do politiky. Dále padají otázky již jen na Ruppertovy hudební aktivity.
12.10.2010
Pozvaným hostem je kreslíř a karikaturista Štěpán Mareš, spoluautor komiksu Zelený Raoul.
Mluví o tom, že s odchodem Jiřího Paroubka (i Mirka Topolánka) mu jako karikaturistovi
odešla „oblíbená hračka“. Nové hračky jsou (Radek John, Vít Bárta, Petr Nečas), ale pořád se
těm starým prý nevyrovnají. Jiří Paroubek k tomu dospěl hlavně tím, že byl u všeho a
vyjadřoval se ke všemu. Karikaturním velikánem se prý člověk nejlépe stane tak, že „vypadá
jako blbec a zároveň říká blbosti.“ Na otázku, co pro něj obnáší případné napadení jedné
karikatury paní Petrou (myšlenou Paroubkovou) u soudu ve Štrasburku odpovídá, že si rád
udělá výlet do Štrasburku, neboť nedaleko má příbuzné, tak to spojí s návštěvou.
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13.10.2010
Pozvaným hostem je politolog Jan Kubáček. Kubáček na první otázku říká, že i přesto, že se
odborníci (politologové, sociologové) u jarních voleb spletli s odhadem výsledku, troufne si
tipnout výsledek komunálních voleb. Již dnes se podle něj ví, že vyhrají nezávislí (mají nejvíce
kandidátů), druhá bude ODS a o třetí pozici (myšleno celkově) se bude bojovat. V Praze
odhaduje velmi těsný souboj TOP 09 a ODS. Dále se vyjadřuje k roli nových stran a velmi
obecně a nejednoznačně odpovídá, do jaké míry nové strany (zejména TOP 09 a VV) poškodil
před nadcházejícími volbami fakt, že jsou stranami vládnoucími. Dále souhlasí s otázkou, že
všechny strany „najednou bojují s korupcí“ a tímto chováním, tedy podobnými cíli, se strany
stávají zaměnitelnými. Vychází to podle něj z faktu, že již existuje poměrně velký počet tzv.
stranicky nestabilních voličů, o které strany musí bojovat a na které cílí strany tato populární
hesla. Dále ale uvádí, že zatím u žádné strany nezaznamenal konkrétní kroky v boji proti
korupci. Vyjadřuje se i k iniciativě Vyměňte politiky, která podle Kubáčka již nebude mít
takový ohlas a význam jako v jarních volbách.
14.10.2010
Pozvaným hostem je Rostislav Novák, principál, přední český performer, herec, akrobat,
loutkář. Žádné politické téma se v rozhovoru neobjeví.
15.10.2010
Pozvaným hostem je Arnošt Goldflam, český herec, dramatik, režisér, pedagog a spisovatel.
Žádné politické téma není zmíněno, až na velmi nekonkrétní odpověď na otázku, zdali je
někdo, z koho má Goldflam v české politice strach.
30.9.2010
Na základě interního podnětu bylo do analýzy zařazeno vysílání pořadu Fakta Barbory
Tachecí i dne 30. září 2010. V tento den byl totiž hostem pořadu Vladimír Špidla ze strany
ČSSD, kandidát na senátora v jihočeském volebním obvodu Český Krumlov. Nicméně právě
v Jihočeském kraji nebyl pořad Fakta Barbory Tachecí dle nám dostupných záznamů
(vyžádaný záznam od provozovatelů FTV Prima spol. s r.o. a RTA JIŽNÍ ČECHY, s.r.o.) vysílán.
Právě v době vysílání pořadu totiž vstoupila do vysílání programu Prima se svým programem
RTA JIŽNÍ ČECHY.
Jde jistě o pozoruhodný moment, kdy kandidát v jihočeském obvodu je hostem v jednom
z relevantních pořadů v souvislosti s volbami (navíc v období půl měsíce před volbami) a
tento pořad není k vidění zrovna v obvodu, ve kterém Vladimír Špidla kandidoval.
Je ovšem nutno také podotknout, že RTA JIŽNÍ ČECHY, s.r.o. má dle licence právo vstoupit do
vysílání programu Prima provozovatele FTV Prima spol. s r.o. právě pouze ve všedních dnech
v době od 17:40 hodin do 18:00 hodin. To je čas, kdy je vysílán pořad Fakta Barbory Tachecí.

Zhodnocení pořadu Fakta Barbory Tachecí ve sledovaném období.
Jde o krátký diskusní pořad, do kterého si známá moderátorka Barbora Tachecí vždy pozve
hosta, kterého krátce představí a podrobí ho cca osmi-minutovému rozhovoru. Tématu
voleb se věnují, jak patrno z analýzy, díly z 11., 12. a zejména 13.10.2010. Rozhovor
s Matějem Ruppertem se točí pouze kolem výzvy Vyměňte politiky, kde je angažován.
Kandidáti nebo strany, které se skutečně voleb zúčastní, ovšem zmíněni nejsou. Rozhovor
s kreslířem Marešem zcela logicky poukazuje i na soudní spor, kterého se kreslíř účastní kvůli
jedné své karikatuře v komiksu zveřejněném v časopise Reflex. Politolog Kubáček pak
z pozice nezávislého pozorovatele – odborníka – komentuje nadcházející volby. Ani v případě
tohoto pořadu tedy nejde o propagaci některého z kandidátů či některé ze stran a hnutí.
Zmínky o některých politicích a stranách jsou zcela opodstatněné tématem diskuse a
případně samotnou osobností pozvaného hosta.
Celkově lze říci, že se provozovatel neprovinil proti ustanovením zákona číslo 231/2001 Sb.

4. Nedělní partie
Ve sledovaném období byl odvysílán jediný díl tohoto nedělního diskusního pořadu –
v neděli 10. října 2010 od 11:00 hodin.
Pořad moderuje Jan Punčochář. V tomto dílu jsou pozvání představitelé dvou nejsilnějších
stran dle výsledku posledních parlamentních voleb – prvním z nich je představitel vládnoucí
ODS a premiér Petr Nečas, druhým úřadující předseda opoziční ČSSD Bohuslav Sobotka.
(01:43) Petr Nečas i Bohuslav Sobotka se vyjadřují k tomu, jak nadcházející komunální a
senátní volby souvisejí s celostátním tématem reforem, které vláda prosazuje a opozice
odmítá. Oba dva hosté dále prozrazují svá očekávání od nadcházejících voleb a říkají, čeho by
chtěli dosáhnout a shodně hovoří o významu senátu jako takového. Pro Sobotku by většina
v senátu znamenala jistotu, že bude vláda o reformách vyjednávat i s opozicí. Nečas slibuje,
že tak tomu bude každopádně.
(17:20) Debata se posouvá do obecnější roviny, kdy ČSSD ústy Sobotky kritizuje dosavadní
plošné škrty prováděné vládou a ODS ústy Nečase je obhajuje s tím, že jde o nezbytné kroky
ke stabilizaci země a přípravě reforem. Sobotka souhlasí s nutností snížení deficitu, nicméně
nesouhlasí s cestou, kterou chce vláda snížení dosáhnout. Vytýká, že na příjmové straně
rozpočtu zůstaly opomenuty vyšší příjmové skupiny obyvatel, kterých se (na rozdíl od
středních a nižších vrstev) náklady na snížení deficitu dle Sobotky nedotknou.
(22:35) Předělem je oddělena další část pořadu. Tématem jsou nyní skandály ve stranách,
které se před volbami objevily. U ČSSD jde o rozepisování sponzorského daru jako
mimořádných členských příspěvků místopředsedou pražské organizace Miroslavem Poche,
dále se diskuse hodně odvíjí od skandálu s firmou ABL (spojenou se stranou Věci veřejné)
Diskuse se přesouvá do obecné roviny financování politických stran a zejména jejich
kampaní. Také se mluví o působení zastupitelů v dozorčích radách. Konec tohoto diskusního

bloku je věnován problému s politikou fotovoltaiky, na nějž se váže pravděpodobné
zvyšování cen elektřiny. Téma fotovoltaiky a dalšího postupu v případě tohoto problému
uzavírá celý pořad.
Zhodnocení pořadu Nedělní partie ve sledovaném období
Jde o diskusní pořad, jehož hosty jsou čelní představitelé dvou hlavních politických stran na
naší politické scéně a zároveň čelní představitelé vlády a opozice. Dramaturgie pořadu je
postavena na formátu dvou hostů a jednoho moderátora. Z tohoto pohledu je výběr hostů
v předvolebním období zcela opodstatněný, správný a z hlediska objektivity a formátu
pořadu dle názoru OATV naprosto vyvážený.
Jde navíc o dvě osobnosti, které jsou rétoricky i stylem vyjadřování na velmi podobné úrovni,
a zřejmě i proto je výsledný dojem takový, že každý z hostů získal přesně tolik prostoru
k vyjádření, jako jeho protivník.
OATV ani u tohoto pořadu neshledala provinění proti ustanovením zákona číslo 231/2001 Sb.

5. Soukromá dramata
Pořad se vysílá každý čtvrtek od 20:50 hodin. Ve sledovaném období byly odvysílány dva díly
tohoto publicistického pořadu – 7.10. a 14.10.
7.10.2010
Pořad uvádějí Janek Kroupa a Josef Klíma a skládá se ze tří reportáží.
První reportáž se zaměřuje na neobvykle vysoké odměny, které pobírali policejní šéfové a
manažeři. V reportáži nezazní ani jednou zmínka o jakékoliv politické straně, pouze se
reportáž vrací k poměrům, které panovaly na ministerstvu vnitra „za časů ministrů Langera a
Peciny.“ Bývalý ministr Pecina (člen ČSSD, což ovšem není v reportáži zmíněno ani v titulku) a
současný ministr vnitra John (člen VV, také není zmíněno ani v titulku) se k tématu vyjadřují.
Divákovi, který se v politice orientuje, je jasné, že může jít o kritiku práce bývalých ministrů.
Ta je ovšem vyvážená, neboť jde o kritiku práce ministra ze strany ODS i ministra ze strany
ČSSD. Ivan Langer se nevyjadřuje přímo na kameru proto, že se vyjádřit odmítl.
Druhá reportáž je o ženě, kterou pobodal a málem zabil její manžel. Jde o čistě nepolitické
téma, a proto není potřeba jej blíže rozebírat v této analýze.
Třetí reportáž je také apolitická, vypráví o manželském páru, který má jako domácího
mazlíčka prase.

14.10.2010
První reportáž nemá politický podtext. Je to reportáž o ženě, jejíž manžel byl obviněn z šíření
dětské pornografie a nyní se skrývá.
Druhá reportáž se voleb týká. Jde o obec Přítluky a místní místostarostku. Ta nechala
současně s volebními lístky roznést i dopisy, ve kterých radí občanům jak volit a popisuje, že
je nutno volit „schopné“ kandidáty. Ty jsou podle ní jen ve dvou ze tří kandidujících stran –
v ČSSD a ve Sdružení nestraníků. Třetí – podle starostky neschopnou stranou – je Sdružení
nezávislých kandidátů pro svobodnou obec. Vyjádří se místostarostka i zástupce Sdružení
nezávislých kandidátů pro svobodnou obec. Někteří obyvatelé navíc tvrdí, že dopis byl
v přímo v obálce s volebními lístky. Lístky každopádně byly rozneseny pracovníky obecního
úřadu, což naznačuje, že mohlo dojít ke zneužití obecních peněz k soukromým účelům
propagace daného kandidáta či strany.
Třetí reportáž je o regionálních novinářích, kteří byli za svou práci fyzicky napadeni většinou
neznámými pachateli, kteří se pravděpodobně cítili dotčeni jejich články.

Zhodnocení pořadu Soukromá dramata ve sledovaném období
Jak je patrné z analýzy, pořad se věnuje převážně nepolitickým publicistickým reportážím.
Pokud jde o politiku, pak se snaží k reportáži přistoupit s maximální mírou objektivity. Ani
v případě tohoto pořadu nebyl dle názoru OATV porušen zákon.

6. Show Jana Krause
Tento pořad původně nebyl plánován pro předvolební monitoring, nicméně je důležité jej
zmínit. Jedná se o talkshow, kam si moderátor Jan Kraus zve vždy tři hosty z různých sfér
společnosti.
V analýze je pořad zmíněn z toho důvodu, že na den 15. října (tedy na první volební den) měl
být v pořadu hostem kandidát na primátora Hlavního města Prahy za ODS Bohuslav Svoboda.
V této souvislosti již byly odvysílány i některé upoutávky. Na poslední chvíli byla ale jeho
účast v pořadu zamítnuta vedením televize. V této souvislosti je ovšem nutno zmínit, že dne
1.10. byl hostem u Jana Krause kandidát na primátora za TOP 09 Zdeněk Tůma. Rozhovor
s ním samozřejmě obsahoval politická témata včetně předvolebních témat, nicméně nejde o
zpravodajský pořad a tudíž zde nejsou tak přísná kritéria na vyváženost (například v podobě
dalšího pozvaného hosta s opačným názorem). Faktem ovšem zůstává, že návštěva
pravděpodobného hlavního konkurenta Zdeňka Tůmy ve volbách v Praze byla těsně před
natáčením zrušena.

Celkové zhodnocení
Celkově lze říci, že program Prima televize nevysílal žádný výhradně předvolební pořad,
nicméně se obecně tématu voleb věnoval zejména ve svých zpravodajských pořadech
poměrně obsáhle. V reportážích se snažil v relevantních případech zajistit vyjádření názorů
různých stran či kandidátů, přičemž zpovídané osoby byly vždy správně označeny titulkem i
se svou politickou příslušností. Jediným pořadem, který měl otevřeně předvolební charakter,
byl pořad Nedělní partie. Zde lze namítnout, že nebyly zastoupeny jiné politické strany než
ODS a ČSSD. Nicméně pořad má dlouhodobě dramaturgickou koncepci dvou hostů a jednoho
moderátora, tudíž je pochopitelný výběr představitelů dvou politicky nejsilnějších stran.
Za pozoruhodné, ovšem nikoliv protizákonné, lze považovat dvě události, které byly v rámci
monitoringu odhaleny. První z nich je neodvysílaný pořad Fakta Barbory Tachecí
s Vladimírem Špidlou v Jihočeském kraji. Druhou z nich je odvolání účasti Bohuslava Svobody
v pořadu Show Jana Krause z obavy před nařčením z ovlivňování voleb. Paradoxně ovšem tím
může vyvstat podezření na neobjektivitu, neboť již dříve byl hostem Zdeněk Tůma, tedy
jeden z hlavních volebních protikandidátů Bohuslava Svobody. Nicméně pořad nelze označit
za zpravodajský ani publicistický a tudíž je OATV toho názoru, že nedošlo k porušení zákona
jak v tomto případě, tak v průběhu celého monitorovaného období.

