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Druh vysílání:

Televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů
Televizní vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů

Věc:

Monitoring televizního vysílání před a v průběhu krajských
a senátních voleb 2012

Obsah vysílání programu Brno TV byl analyzován v rámci širší série analýz vysílání v době
před volbami do krajských zastupitelstev a třetiny senátu (ve dnech 12. a 13. října 2012).
Obsah vysílání byl hodnocen zejména z hlediska vyváženosti informování v souvislosti s
volbami.
Původním záměrem byl monitoring veškerých zpravodajských, publicistických a diskusně
politických pořadů odvysílaných na programu Brno TV ve dnech 1. října až 13. října 2012 v
čase 16:00 hodin až 20:00 hodin. Provozovatel ovšem ve stanovené lhůtě nedodal potřebné
záznamy vysílání. Analyzován byl tedy pouze zpravodajský materiál umístěný v archivu na
internetových stránkách televize. Jedná se výhradně o pořad Žurnál, který se dle
charakteristiky provozovatele „zabývá komunální politikou, problematikou zdravotnictví,
sociální tematikou, ekonomikou, nechybějí informace ze společenského života i světa sportu“.
Vysílán je od pondělí do pátku v 18:30 a v repríze v 22:30.

Analýza
V monitorovaném období nebyly v rámci pořadu Žurnál zaznamenány žádné příspěvky, které
by se explicitně dotýkaly problematiky krajů, případně voleb do krajských zastupitelstev.
Stejně tak zpravodajství nijak nereflektovalo blížící se volby senátní. Čtyři příspěvky se ale

týkaly společensko-kulturních aktivit dvou městských částí: Maloměřic a Tuřan (příspěvky
Soutěž v hasičské dovednosti a Vítání občánků) a Brna střed (příspěvky Den radnice Brna
střed a Zvířádkiáda). Slovo přitom logicky dostávají zástupci těchto městských částí
(starostové, mluvčí). Spíše než o čemkoliv jiném to svědčí o dobrém PR dotyčných městských
částí. Příspěvky se primárně netýkají politických témat, ani nespecifikují stranickou či
politickou příslušnost vedení příslušných radnic. Reportáže „Soutěž v hasičské dovednosti“ a
„Vítání občánků“ byly v monitorovaném období jednou, resp. dvakrát opakovány v dalších
vydáních pořadu. Lze však konstatovat, že se jedná o v daném pořadu obvyklé „recyklování“
reportáží s alespoň částečně nadčasovými tématy, jelikož opakování bylo zaznamenáno i u
jiných příspěvků. Lze se též setkat s praxí, kdy jsou z jednoho rozhovoru či vyjádření
vytvořeny dva příspěvky, např. informace týkající se svozu odpadu či dvě vyjádření
Vladimíra Franze, jež původně zazněly v jednom rozhovoru. Vladimír Franz dostává
v monitorovaném období prostor jako jediný z prezidentských kandidátů, avšak vzhledem
k omezené délce monitorovaného období a několika měsícům zbývajícím do voleb lze jen
velmi těžko hovořit o porušení zásad objektivity a vyváženosti. Přesto by bylo nepochybně
vhodné danou skutečnost zahrnout do monitoringu prezidentské kampaně.

Žurnál, 1. 10. 2012
Soutěž v hasičské dovednosti
Reportáž se sestává převážně z vyjádření pořadatelů a účastníků. V jejím průběhu hovoří i
starostka městské části Maloměřice a Obřany, v níž se klání odehrává. Není však uvedeno,
jakou reprezentuje politickou stranu. Její vyjádření se týká přínosnosti akce.
Den radnice Brna střed
Reportáž popisuje průběh akce. Slovo dostává i starosta městské části, která akci pořádá,
ovšem opět není uvedeno, jakou politickou stranu reprezentuje, navíc se vyjadřuje prakticky
pouze k tomu, o co je největší zájem při prohlídce radnice.
Kometa smetla Budějovice
Jedná se o komentovaný sestřih nejdůležitějších momentů hokejového utkání.

Žurnál, 3. 10. 2012
Odpadky
Tajemník brněnského magistrátu sděluje statistiky týkající se výběru peněz za svoz odpadu.
Statistiky nijak neinterpretuje.
Zvířádkiáda
Reportáž z akce pořádané městskou částí Brno střed. Reportáž pořadatele výslovně uvádí,
ovšem dále se k tomu již nijak nevrací (vyjma skutečnosti, že některé atrakce představuje
mluvčí dané městské části) a pouze popisuje průběh akce.
Kometa drží neporazitelnost
Jedná se o komentovaný sestřih nejdůležitějších momentů hokejového utkání.

Žurnál, 4. 10. 2012
Prodej lázní na Kopečné
Náměstek primátora na kameru popisuje podrobnosti prodeje. Nic nenasvědčuje tomu, že by
se jednalo o prodej, na jehož základě by vyvstával jakýkoliv spor.
Vladimír Franz
Vyjádření kandidáta na prezidenta Vladimíra Franze při příležitosti jeho návštěvy Brna.
Kapitán Zbrojovky nenastoupí
Informace o závažnosti zranění Petra Švancary.

Žurnál, 5. 10. 2012
Úprava komunikací
Informace o úpravě chodníku podél ulice Knínická. Průběh prací popisuje 1. náměstek
primátora.

Odpadky
Tajemník brněnského magistrátu sděluje statistiky týkající se výběru peněz za svoz odpadu.
Statistiky nijak neinterpretuje.
Soutěž v hasičské dovednosti
Reportáž se sestává převážně z vyjádření pořadatelů a účastníků. V jejím průběhu hovoří i
starostka městské části Obřany a Maloměřice, v níž se klání odehrává. Není však uvedeno,
jakou reprezentuje politickou stranu. Její vyjádření se týká přínosnosti akce.
Kometa drží neporazitelnost
Jedná se o komentovaný sestřih nejdůležitějších momentů hokejového utkání.

Žurnál, 8. 10. 2012
Hromadná nehoda na D1
Moderátor ve studiu popisuje podrobnosti dopravní nehody, jeho slova doprovází ilustrační
záběry vozidel na dálnici.
Vítání občánků
Reportáž z vítání občánků v městské části Maloměřice a Obřany. Co vítání občánků obnáší,
popisuje starostka městské části, jejíž stranická příslušnost není nijak specifikována.
Kometa zdolala Vítkovice
Jedná se o komentovaný sestřih nejdůležitějších momentů hokejového utkání, doplněný o
vyjádření jednoho z hráčů.

Žurnál, 9. 10. 2012
Zřízení dozorčí rady
Reportáž se týká skutečnosti, že vedení statutárního města Brna v návaznosti na odhalené
nesrovnalosti ve financích zřídilo dozorčí radu Městského divadla. Podrobnosti k vzniku,
složení a činnosti rady dodává náměstkyně primátora.

Prodej BVV
Informace týkající se možného prodeje Brněnského výstaviště.
Prevence proti nachlazení
Názory výživové poradkyně.
Zbrojovka porazila mistra
Moderátor sděluje fakta k zápasu.

Žurnál, 10. 10. 2012
Vladimír Franz
Kandidát na prezidenta vyjadřuje svůj názor, jak by se mělo k funkci prezidenta přistupovat.
Jedná se o úryvek rozhovoru, jehož jiná část byla v rámci Žurnálu odvysílána již 4. 10. 2012.
Vražda Aleše Vytopila
Informace o soudu s obžalovanými.
Operace pomocí 3D laparoskopu
O výhodách zákroku hovoří jak moderátor ve studiu, tak v příspěvku i ředitelka kliniky, která
zákrok nabízí.

Žurnál, 11. 10. 2011
Odpadky
Tajemník brněnského magistrátu hovoří o zvětšení množství kontejnerů na separovaný odpad.
Prodej BVV
Informace, že na zasedání Rady města bylo rozhodnuto o zájmu města o koupi brněnského
výstaviště.

Česko – Malta
Informace o fotbalovém zápasu.
Kometa proti hvězdám NHL
Informace o nadcházejícím hokejovém utkání.
Vítání občánků
Reportáž z vítání občánků v městské části Maloměřice a Obřany. Co vítání občánků obnáší,
popisuje starostka městské části, jejíž stranická příslušnost není nijak specifikována. Totožná
reportáž již byla odvysílána 8. 10. 2012.

Žurnál, 12. 10. 2012
Vydání obsahuje v proházeném pořadí totožné příspěvky jako předchozí den.

Zhodnocení
Analýza nepřinesla poznatky o možném pochybení provozovatele vysílání z hlediska
vyváženosti vysílání.

Závěr
AO navrhuje vydat provozovateli upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č.
231/2001 Sb. (provozovatel dosud na porušení tohoto zákonného ustanovení
upozorňován nebyl).
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