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Volební monitoring regionálního programu GENUS PLUS měl být zaměřen na období od 1. do
13. 10. 2012. Byly však identifikovány pořady úzce související s volbami, které byly vysílány
ještě před tímto datem. S touto skutečností se pojí první problém analýzy. Vzhledem
k nepřehlednosti webových stránek provozovatele se nepodařilo zajistit všechny záznamy
volebních diskusních pořadů ze září.

Program GENUS PLUS je zpravodajsko-publicistický program poskytující informace zejména
občanům Libereckého kraje. Záznamy byly staženy z Teramosu, ovšem nepodařilo se zajistit
všechny pořady Interview, které běžely v průběhu září 2012 a ani nebyly k dispozici na webu
provozovatele. Analýza byla směřována primárně na zpravodajský pořad Minuty regionu a
diskusní pořad Interview. Kromě těchto pořadů byly identifikovány další problematické
pořady (viz kapitola c).
a) Minuty regionu
Minuty regionu jsou zaměřeny na aktuality, zajímavosti, informace a kriminální zprávy
z oblasti Moravskoslezského kraje. Politická témata se v pořadu prakticky nevyskytují. Co se
týče příspěvků týkajících se voleb, byly identifikovány tři reportáže, a to „Volební kalkulačka
kohovolit.eu“, „Předvolební kampaň“ z 5. 10. a „Volební místnosti se otevřely z 12. 10.“.
Všechny reportáže mají informační charakter a nepropagují žádnou politickou stranu ani
kandidáta.
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Minuty regionu
Chrastavský atentát, Evropské dotace pro Liberec v ohrožení, Nové
metody výuky cizího jazyka, Vlci v Krkonoších, Loučení se zavražděnou
dívkou, Předváděcí akce pro důchodce
Zimní přezutí, Předražené masážní polštáře, Novoborská sklárna opět
prosperuje, Špotáková čestnou občankou Jablonce, Výstavba
cyklostezky má zpoždění, Poslední jízda zubačky, Sbírka pro dítě
s mozkovou obrnou, Veterináři bez hranic, Zabezpečení chat,
Houbařská sezóna začíná
Tragická dopravní nehoda, Testování alkoholu, Nalezena mrtvola
muže, Prodej bytů v Jablonci, Pracovní místa pro rodiče, Volební
kalkulačka kohovolit.eu
Následky povodní, Laser ohrozil letadlo, Havlova lípa, Pohřešovaná
osoba, Sklářské sympozium, Snížené platy učitelům, Dopravní
nehoda, Mrtvé myši v přepravkách s pečivem, Obří akvárium v Hradci,

Sjezd akordeonistů,
Požár penzionu, Mistrovství světa v agility, Předvolební kampaň,
Pohonné hmoty zlevnily, Loutkové divadlo, Nové CT pro nemocnici1,
Výstavba sídliště, Zrychlení cesty mezi Pardubicemi a Hradcem,
Policie zadržela překupníky s marihuanou, Velká pardubická, Muzeum
betlémů,
Mezinárodní sklářské sympozium, Nezaměstnanost 9,6%, Řidič zničil
semafor, 100leté výročí tramvajové trati, Jste připraveni na volby?,
Slovenské knihy pomalu mizí z knihoven, Mistrovství světa v agility,
Pančovaný alkohol na Semilsku, Muž obžalovaný z pohlavního
zneužívání, Vyšší platy v sociálních službách?, Změna na pozici
vrchního hygienika, Nové výtahy v libereckém muzeu, Vedení
univerzity se setkalo s podnikateli, Práce hasičů, Velká pardubická,
Březí kobyla utracena,
Nemocnice nemají podepsané smlouvy s pojišťovnami, Problémy
s povinným ručením, Prodej secesní vily, Tragické nehody v září bez
vážných následků, Přibývá sebevražd, Pátrání po dívce, Dobrá úroda
řepy, Rozvoj pardubického letiště, Synthesia chce zvýšit bezpečnost,
Žamberské kino vysílá v digitální kvalitě, Hašek ukončil kariéru,
Ekologický kemp,
Výrobci lihovin počítají ztráty, Lyžařské areály finišují s přípravami,
Hasiči hasili požár, Velká pardubická, Novela zákona o dopravě, Nové
výzkumné a vývojové centrum, Hlídání dětí, Slevové žetony na bazén,
Vernisáž,
Volební místnosti se otevřely, Falešná výzva na internetu, Ceny
benzínu se snížily, Humanitární společnost v likvidaci, Nová aplikace
pro občany, Drzý zloděj,
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b) Interview
Kvůli problémům zmíněným v úvodu se podařilo získat pouze dva záznamy pořadů Interview,
ve kterých byli jako hosté politici. Podle slov moderátora měly být ve všech dílech položeny
stejné otázky, což potvrzuje i srovnání pořadu z 27. 9. a 4.10 (tyto má OATV k dispozici). Po
obsahové stránce je pořad v pořádku. Oběma kandidátům ve studiu je dán stejný prostor a
na konci pořadu mají oba minutu na přesvědčení voličů. Moderátor do debaty příliš
nezasahuje a nebylo zpozorováno, že by upřednostňoval jednu stranu.
Problematický je však výběr kandidátů do studia. Bylo pozváno celkem 10 zástupců
politických stran, ovšem není jasné, podle jakých kritérií byly tyto strany vybírány. Kromě
tradičních parlamentních stran byly do studia zvány subjekty, o jejichž skutečné politické
relevanci se dá pochybovat (zejména Nová budoucnost pro Liberecký kraj). Další neznámou
je, jakým způsobem byli kandidáti rozděleni do jednotlivých dílů pořadu. Proto bude po
provozovateli žádáno vysvětlení.
6.9.2012 Ivo Palouš (LEV 21), Pavel Žura (Nová budoucnost pro Liberecký kraj)
1

Stanislav Eichler – hejtman( ČSSD)

13.9.2012 Jan Korytář (ZLK), Jiří Kočandrle (TOP 09)
20.9.2012 Stanislav Mackovník (KSČM), Bohuslav Kabátek (SNK – ED)

Datum
Kandidát
27.9.2012 Martin Půta (SLK –
Starostové pro
Liberecký kraj)
Lenka Kadlecová
(ČSSD)
4.10.2012 Eva Bartoňová (ODS)
Lidie Vajnerová (SOS –
Strana pro otevřenou
společnost)

Téma rozhovoru
Transparentnost, „porcování medvěda“, organizace řízené
krajem, (transparentnost, výběrová řízení), výběrová řízení,
Asociace krajů, hospodaření kraje, evropské dotace

Transparentnost, „porcování medvěda“, výběrová řízení,
Asociace krajů, Hospodaření kraje, evropské dotace,

c) Stanislav Eichler (ČSSD)
Bývalý hejtman Libereckého kraje dostal ve vysílání programu GENUS PLUS značný prostor
(viz níže). Ačkoli se říjnových voleb do krajského zastupitelstva již neúčastnil, kandidoval do
Senátu v obvodu Jablonec nad Nisou. V žádné reportáži sice nebylo přímo zmíněno, v jakém
obvodu kandiduje, na druhé straně diváci programu a zároveň i obyvatelé jabloneckého
obvodu zcela jistě věděli, že usiluje o zisk senátorského křesla (billboardy, setkání s voliči
apod.). Tím, že ve vysílání nedostal prostor žádný jiný kandidát z jabloneckého obvodu, byl
Stanislav Eichler značně zvýhodněn. Jestliže u jiných provozovatelů (viz další kapitoly) je
výskyt politiků do značné míry nahodilý a jen těžko lze vyvozovat konkrétní závěry, tak
v případě GENUS PLUS je „nadprůměrná“ přítomnost Stanislava Eichlera očividná a některé
reportáže a pořady svou formou i obsahem připomínají volební spoty. Z toho důvodu OATV
navrhuje zahájit správní řízení.
3.10. Krajský kaleidoskop
V tomto pořadu je Stanislavu Eichlerovi dán značný prostor (prakticky je celý pouze o něm,
celkem cca 7 min. a 30 sek.), kde vysvětloval a obhajoval své kroky ve funkci hejtmana. O
jakékoli reflexi či kritice ze strany reportérky nemůže být ani řeč, naopak, spíše se jeho profil
snažila vylepšit. Například o problému propuštěných lidí z jedné americké firmy v regionu
redaktorka uvádí, že „tehdy intervenoval (S. Eichler) u amerického velvyslance a povedlo se
mu vyjednat alespoň výrazně lepší podmínky odstupného“. Na závěr nezapomněla dodat, že
„namísto krajských voleb dal přednost kandidatuře do Senátu“. Formou i obsahem se
reportáž značně přibližuje volebnímu spotu.
5.10. Minuty regionu
V reportáži „Nové CT pro nemocnici“ Stanislav Eichlar na kameru vysvětluje, čím je nové
zařízení pro libereckou nemocnici výjimečné.
6.10. Inventura se Stanislavem Eichlerem

Pořad Inventura je koncipován jako komentované ohlédnutí za událostmi uplynulého týdne,
kdy se host vyjadřuje k jednotlivým reportážím. Inventura je však spíše karikaturou na
zpravodajsko-publicistický pořad a slouží spíše jako zviditelnění hosta. Stanislav Eichler tak
mohl říct, že ačkoli tomu příliš nerozumí, rád houbaří, fandí libereckému hokejovému týmu,
co nejdříve vymění letní pneumatiky za zimní apod.
Témata: chrastavský atentát, opravený most, Výměna pneumatik, Houbaření, Prohra
libereckých hokejistů, metanolová aféra, snížené platy učitelů
7.10. Týden v Libereckém kraj
(jednalo se o reprízu, ovšem nelze s určitostí zjistit, kdy měl daný pořad premiéru)
V reportáži (cca 90 sekund) Stanislav Eichler předával medaile záchranářům. Do kamery
vysvětluje, jakým způsobem a za jaké činy mohou být uděleny, přičemž následují záběry, jak
předává medaile. Na tomto místě je nutno připomenout, že záchranáři jsou v očích
veřejnosti vnímáni jako jedno z nejvíce prospěšných povolání, a proto se politikům hodí být
na veřejnosti v jejich blízkosti.
12.10. Zprávy z kraje
Reportáž se zabývá zprovozněním lanovky na Lysou horu, hlavní motivací je vytvořit nová
pracovní místa. Iniciativu podpořil i Stanislav Eichler a na kameru vysvětluje, že jedná i
s ministerstvem životního prostředí a proč je lanovka pro rozvoj turismu v regionu důležitá.
Během rozhovoru navíc dole na obrazovce běží nápis, že „volby do Zastupitelstva
Libereckého kraje se uskuteční v pátek 13. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. října od 8
do 14 hodin. Na Jablonecku a Semilsku se souběžně konají i volby do Senátu.
d) Další pořady
9.10 Interview: David Syravátko – podnikatel, téma: liberecký hokej
11.10 Interview: Ondřej Lochman - LOS (Liberecká občanská společnost), téma: vysvětluje,
jak se snaží nalákat na věci veřejné zejména mladé lidi, jak komunikuje s politickými
stranami, jaké programy a akce organizuje. Ačkoli se debata týká voleb, nejsou
zvýhodňovány žádné politické strany ani kandidáti.
13.10 Inventura: Radek Hromádka – vedoucí Ekocentra Střevlík, téma: komentování událostí
uplynulého týdne
Návrhy na usnesení
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 5
písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s
ustanoveními § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č.
500/2004 Sb.“) žádá provozovatele televizního vysílání GENUS TV a.s., IČ 48291927, se
sídlem Liberec 4, Rumunska č.p. 655/9, o podání vysvětlení, podle jakého klíče a kritérií
byly zvány jednotlivé politické strany, resp. kandidáti politických stran do pořadu
Interview vysílaného na programu GENUS PLUS v období od 6. září do 4. října 2012.

A
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001
Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele GENUS TV a.s., IČ 48291927, se sídlem
Liberec 4, Rumunska č.p. 655/9, na porušení § 31 odst. 3 zákona 231/2001 Sb., protože
kandidát do Senátu za obvod Jablonec nad Nisou Stanislav Eichler dostal ve vysílání značný
prostor (3. října v pořadu Krajský kaleidoskop, 5. října v pořadu Minuty regionu, 6. října v
pořadu Interview, 7. října v pořadu Týden v Libereckém kraji a 12. října v pořadu Zprávy z
kraje), aniž by stejný prostor dostali ostatní kandidáti na post senátora v obvodu Jablonec
nad Nisou, čímž byla osoba Stanislava Eichlera jednostranně zvýhodněna. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
Zpracoval 5. 12. 2012: Mgr. Jan Poruba

