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Program Polar je primárně cílen na moravskoslezský region se zaměřením na zpravodajství,
publicistiku, kulturu a sport. Záznam pro předvolební analýzu byl stažen z Teramosu.
Program Polar připravil sérii rozhovorů s kandidáty do krajského zastupitelstva (Volební
studio), který běžel už od 11. září ve všední dny. Kromě tohoto pořadu byla pozornost
zaměřena i na Regionální zprávy, které mají svou premiéru v každý všední den v 16, 17 a 18
hodin. Pro zhlédnutí všech ten den nově vzniklých reportáží však stačí sledovat pouze dvě
relace za den, protože bylo zjištěno, že každá reportáž je uvedena minimálně dvakrát denně.
Mezi publicistické pořady by se dal dále zařadit pořad Kauza týdne, ovšem ve sledovaném
období nebyla zjištěna žádná politická témata (1.10.: Co musí překonávat nevidomí, 8.10.:
Téměř každý den pyrotechnici likvidují munici).
Co se týče analýzy obsahové stránky, jisté pochybnosti mohou vznikat při hodnocení
přítomnosti hejtmanů, starostů a náměstků v jednotlivých reportážích. Je pochopitelné, že
v předvolebním období se politici často objevují na veřejných akcích („přestřihávání pásek“,
vysvětlení různých opatření a činností apod.) s cílem co nejvíce se zviditelnit. Na jedné straně
přítomnost na televizní obrazovce dává těmto lidem popřípadě celým stranám určitou
výhodu, na straně druhé nejsou do reportáží zařazováni kvůli své stranické příslušnosti, ale
spíše z titulu své funkce. V neposlední řadě hodnocení problematičnosti takového
vystoupení znesnadňuje fakt, že není srovnání, jak často a při jakých příležitostech se politici
objevují ve vysílání mimo volební období. V takovém případě by OATV bylo schopno aspoň
rámcově zhodnotit, jestli se četnost výskytu politiků mění, a s těmito informacemi dále
pracovat.
K přítomnosti politiků v reportážích je proto nutné přistupovat jednotlivě. V úvahu je třeba
brát skutečnost, čeho se reportáž týká, jestli politik vůbec kandiduje, jestli se nějakým
způsobem vyjadřuje k volbám apod. Z pouhé přítomnosti konkrétního politika v reportáži či
pořadu totiž nelze automaticky předpokládat, že takový politik získává oproti svým
konkurentům výhodu, nebo dokonce že mezi provozovatelem vysílání a politikem existuje
nějaká dohoda. Politici vystupující v reportážích či pořadech budou uvedeni v poznámce pod
čarou.
a) Regionální zprávy
Regionální zprávy jsou zaměřeny na aktuality, zajímavosti, informace a kriminální zprávy
z oblasti Moravskoslezského kraje. Politická témata nejsou téměř vůbec v pořadu přítomna.
Do jisté míry problematické se může zdát poskytování prostoru pro politiky či jejich
náměstky v předvolebním období. Ti se často vyjadřují v různých reportážích či poskytují

informace. Na druhé straně rozhodně nelze říct, že by se dalo hovořit o přímé či skryté
reklamě pro konkrétní politickou stranu či jejího kandidáta. Politici a náměstci se ke
konkrétním událostem vyjadřovali z titulu své funkce a neprezentovali názory či dokonce
volební program dané strany. Větší přítomnost levicových politiků a náměstků lze vysvětlit
„levicovostí Moravskoslezského kraje“, což vlastně potvrzuje, že tyto osoby byly do reportáží
zařazeny primárně z důvodu jejich funkce, nikoli politické příslušnosti. V neposlední řadě se
v Regionálních zprávách nevyskytovali lídři do krajského zastupitelstva ani jiné významné
osoby z kandidátních listin.
Dne 12. 10. (pátek, volební den) byly Regionální zprávy prakticky celé zaměřeny na
probíhající volby. Nedocházelo však k představení nebo propagaci jednotlivých kandidátů,
reportáže měly převážně informační charakter pro voliče (jak správně volit), popřípadě
někteří z nich hovořili na kameru a argumentovali, proč šli k volbám a podle jakých kritérií se
rozhodovali, žádná konkrétní strana či kandidáti nebyli jmenováni. Potencionálně
problematickou se tedy může jevit pouze reportáž „Volby v Moravskoslezském Kočově“, kde
vystupuje starostka Věra Bubelová (ODS). Vzhledem ke skutečnosti, že voliče pouze
informovala, že poprvé volí v nové budově obecního úřadu a žádným způsobem nepropaguje
svou politickou stranu (nebyla ani na kandidátní listině ODS pro volby do Moravskoslezského
kraje), nepovažuje OATV její vystoupení v rozporu se zákonem o vysílání.
Regionální zprávy
1.10.2012: 17:00

1.10.2012: 18:00

2.10.2012: 17:00

2.10.2012: 18:00

1

Týrání svěřené osoby?, Uzavírka v centru Ostravy je u konce, Švýcaři
navrhují Orlové novou rekreační zónu1, Obří obraz ozdobí kostel Sv.
Václava v Opavě, Podnikatelé mohou získat dotace na výzkum a
inovace, Zvířecí hřbitov v Opavě, MŠ v Opavě má novou logopedickou
místnost, Tandem putování havířovských vozíčkářů, Svatováclavská
vyjížďka veteránů na Novojičínsku
Uzavírka v centru Ostravy je u konce, Týrání svěřené osoby?, Projekt
Řetízek pomůže ochránit Vás a Váš byt, Tři chaty na Lysé hoře nesou
nová jména, Týden knihoven, Stahování lihovin, MŠ v Opavě má
novou logopedickou místnost, Švýcaři navrhují Orlové novou
rekreační zónu2, Hornické slavnosti v Karlově Studánce
Za vraždu novorozence 16 let vězení, Úplavice se šíří dále,
Prezidentský kandidát Zeman v MS kraji, I po ultimátu Romové
zůstávají v ghettu, oslava svátku zvířat v ZOO, ostravští volejbalisté
zúžili kádr, 16. Ročník Týdne Knihoven ve Stonavě, Klub Futra
rozšiřuje své projekty pro mládež, Kavárna „Buřinka“3
Úplavice se šíří dále, Architekti jsou proti zbourání nádraží
v Havířově4, Prezidentský kandidát Zeman v MS kraji, upozornění pro
chataře před krádežemi, lampa způsobila požár, premiéra muzikálu,
Kola pro Afriku, Klub Futra rozšiřuje své projekty pro mládež,
V Karviné slavili Mezinárodní den seniorů,

Radislav Mojžíšek – místostarosta Orlové (SNK – ED)
Radislav Mojžíšek – místostarosta Orlové (SNK – ED)
3
Petr Klouda – starosta Rýmařova (nez.)
4
Petr Smrček – náměstek primátora v Havířově – (ČSSD)
2

3.10.2012: 17:00

Uštknutí kobrou přežil bez následků, Jak bezpečně zlikvidovat
podezřelý alkohol?, Nanočástice v ostravském ovzduší, Podvodníci
okrádali důchodce, Příspěvky na podnikání, Hasiči zachraňovali dítě,
Velké taktické cvičení v Havířovské nemocnici, Kraj navštívily
princezny5, Gurmánská soutěž pro karvinské seniory6,
3.10.2012: 18:00
Jak bezpečně zlikvidovat podezřelý alkohol?, Kraj jednal o
budoucnosti orlovské nemocnice7, Nový Jičín plánuje postavit útulek
pro psy, Provoz likérek stále stojí, Loupežné přepadení herny, Jaroslav
Kulhavý navštíví nemocnici, Nanočástice v ostravském ovzduší, ZŠ a
MŠ Naděje získala schodišťovou plošinu, Kraj navštívily princezny8
4.10.2012: 17:00
Soud: O týrání svěřené osoby nešlo, Orlová pomáhá obyvatelům
s rekonstrukcemi domů9, Stavba nové silnice ve F-M vrcholí, Nová
tribuna na stadionu v Ostravě, Malý zájem o příspěvky na podnikání,
Záchranná stanice zachránila orla, Nové označení pneumatik už od
listopadu, Karviná se zapojila do plavecké soutěže měst, Olympijský
vítěz v Městské nemocnici Ostrava,
4.10.2012: 18:00
Nové označení pneumatik už od listopadu, Ředitel dopravního
podniku odvolán10, Soud: O týrání svěřené osoby nešlo, Část důlních
věží mají výt zbourány, Nový operační sál v třinecké nemocnici, Hasiči
zasahovali v Malé Morávce, Orlová pomáhá obyvatelům
s rekonstrukcemi domů11, Kůň v silničním provozu, Den otevřených
dveří na skládce na skládce v Životicích,
5.10.2012: 17:00
Projednávání výstavby sběrného dvora v Opavě, Ostrava přijde ročně
téměř o 160 mil. Korun12, V novém Jičíně bude od prosince nový
babybox13, Podvody páchané na seniorech, Plošné navyšování
nájemného, Loutkové divadlo, Domov seniorů v Havířově má novou
relaxační místnost, Čepujeme proti násilím a drogám, Nová zábava
Flash Mob dorazila do Karviné
5.10.2012: 18:00
Alimenty – platí se třeba i z nemocenské, Projednávání výstavby
sběrného dvora v Opavě, Domov seniorů v Havířově má novou
relaxační místnost, Hasiči zasahovali kvůli bouřkám, Hasiči
odčerpávali vodu, Havířov informuje občany prostřednictvím chytrých
telefonů, Farmářské trhy ve F-M se těší větší oblibě, Čepujeme proti
násilím a drogám, Stonavská učitelka četla dětem
6.10.2012 16:00
Kraj jednal o budoucnosti orlovské nemocnice14, Architekti jsou proti
Výběr
hlavních zbourání nádraží v Havířově15, Uzavírka v centru Ostravy je u konce,
událostí týdne
V Karviné slavili Mezinárodní den seniorů, Kola pro Afriku, Nový Jičín
5

Jiří Vzientek – náměstek hejtmana (ČSSD)
Dalibor Závacký – náměstek primátora (ČSSD)
7
Karel Konečný – náměstek hejtmana MS kraje (KSČM)
8
Jiří Vzientek – náměstek hejtmana (ČSSD)
9
Miroslav Koláček – místostarosta Orlové (KSČM)
10
Dalibor Halátek – náměstek primátora (nez.)
11
Miroslav Koláček – místostarosta Orlové (KSČM)
12
Tomáš Petřík – náměstek primátora Ostravy (ODS),
13
Jaroslav Dvořák – starosta NJ (ODS)
14
Karel Konečný - náměstek hejtmana (KSČM)
15
Petr Smrček - náměstek primátora Havířova (ČSSD)
6

plánuje postavit útulek pro psy
7.10.2012 17:00
Jak bezpečně zlikvidovat podezřelý alkohol?, uštknutí kobrou přežil
Výběr
hlavních bez následků, Nové označení pneumatik už od listopadu, V Novém
událostí týdne
Jičíně bude od prosince nový babybox, Karviná se zapojila do plavecké
soutěže měst, Krak navštívily princezny
8.10.2012 17:00
Stavba prodloužené Rudné opět obnovena, Výlov rybníků začal ve
Stonavě, Rekonstrukce Univerzitního parku v Karviné, Police dopadla
zloděje, Petice za zachování porodnice, Vlak přejel chodce, I na vozíku
se dá procestovat svět, V Havířově proběhl další ročník Útěku
v řetězech, Výstava na radnici,
8.10.2012 18:00
V Novém Jičíně zrekonstruovali noclehárnu, Stavba prodloužené
Rudné opět obnovena, Výlov rybníků začal ve Stonavě, Havárie dvou
nákladních aut, Petice proti střelnici, Ostravské děti nemají častěji
astma, Akademický rok 2012/2013 byl slavnostně zahájen, V Havířově
proběhl další ročník Útěku v řetězech, Výstava na radnici
9.10.2012 17:00
Vedení Opavy se zastalo společnosti Fros ZTP16, Letní teploty
vystřídalo chladné počasí, Parky na sídlišti Slezská ve F-M čekají velké
změny, Rehabilitační oddělení získalo nový přístroj, Akademická
poradna Slezské univerzity, Policie zadržela zloděje, Nový obytný dům
v Horní Suché17, Hroch Hubert se stěhoval z ostravské ZOO, Říznutí
chaosem – výstava v Novém Jičíně,
9.10.2012 18:00
Vedení Opavy se zastalo společnosti Fros ZTP18, Nakažených bacilární
úplavicí je již 59, Sbírka na obraz Zavraždění svatého Václava,
Rehabilitační oddělení získalo nový přístroj, Akademická poradna
Slezské univerzity, Policie zadržela zloděje, Letní teploty vystřídalo
chladné počasí, Parky na sídlišti Slezská ve F-M čekají velké změny,
Říznutí chaosem – výstava v Novém Jičíně,
10.10.2012 17:00
Požár skladovací nádrže, Do domů na Přednádraží je zákaz vstupu,
Ještě nedokončená cyklostezka budí rozpaky, Záchranáři zasahovali
ve Stonavě, Mladík v drogerii kradl, Výlov rybníka, V hospici F-M
vystoupil Martin Chodúr, Bylinky známé i neznámé, Amatérští filmaři
promítali v Karviné svůj film
10.10.2012 18:00
Do domů na přednádraží je zákaz vstupu, Požár skladovací nádrže,
Nový mobilní měřící vůz v Ostravě, Havárie na železničním přejezdu,
Koncert Smetanova tria, V hospici F-M vystoupil Martin Chodúr,
Stonavští prvňáčci mají za sebou první měsíc, V havířově byla
zahájena Akademie III. věku
11.10.2012 17:00
Opava chce zprůhlednit veřejné zakázky19, Letošní alkohol musí mít
rodný list, Ze zákulisí příprav a průběhu voleb20, Další obviněný
v metylalkoholové kauze, Další otrávený člověk, Projekt školky bez

16

Zdeněk Jirásek ČSSD primátor Opavy,
Jan Lipner - starosta Horní Suché (neuvedeno)
18
Zdeněk Jirásek - primátor Opavy (ČSSD)
19
Daniel Žídek - náměstek primátora Opavy (ČSSD)
20
Jak se připravují volební místnosti, přípravy volební komise, bez politiků
17

11.10.2012 18:00

12.10.2012 17:00

12.10.2012 18:00

13.10.2012

hranic, Havířov se zapojil do programu Dej tip, Trestná činnost
v Ludgeřovicích, Obecní zabíjačka21
Žena z lásky zpronevěřila téměř 17 miliónů, Ze zákulisí příprav a
průběhu voleb22, Lidé podepisují petici proti škrtům v nemocnicích,
Letiště Mošnov obnovuje linku do Vídně, Policie děkuje za pomoc při
pátrání, Policie žádá pomoc při vyšetřování, Havířov se zapojil do
programu Dej tip, Trestná činnost v Ludgeřovicích, Senior doprava
v Karviné
Užitečné rady voličům, První minuty u voleb do zastupitelstva MS
kraje, V Darkovicích mohou zvolit i polohu nové školy, Počet
obviněných v kauze metyl se zvýšil, Baník slaví 90 let, Nálada voličů
v kraji, Přenosné volební schránky, Volby v Moravskoslezském
Kočově23,
První minuty u voleb do zastupitelstva MS kraje, V Darkovicích mohou
zvolit i polohu nové školy, Počet obviněných v kauze metyl se zvýšil,
Baník slaví 90 let, Nálada voličů v kraji, Přenosné volební schránky,
Volby v Moravskoslezském Kočově24,
Reakce lídrů na výsledky25,

b) Volební studio
Volební studio bylo vysíláno na programu Polar ve všední dny od 11. 9. do 11. 10. 2012.
Vzhledem k poměrně brzkému zahájení volebního vysílání se nepodařilo zajistit všechny
záznamy volebních diskusních pořadů z měsíce září. Tento nedostatek byl částečně
kompenzován tím, že provozovatelé tyto pořady umístili na svůj web, a protože na několika
vzorcích bylo zjištěno, že záznamy stažené z Teramosu odpovídají těm uvedených na webu
provozovatele, byly do analýzy zahrnuty i zářijové díly pořadů.

Co se týče obsahové stránky věci, nelze proti pořadu v zásadě nic namítat. Moderátorka
(stejná ve všech dílech) přistupovala ke kandidátům neutrálně a objektivně. Při tvoření
otázek se inspirovala programy jednotlivých stran, kdy po kandidátech chtěla vysvětlit jejich
programové body. K nejčastějším tématům patřily oblasti nezaměstnanosti, životního
prostředí, zdravotnictví, vzdělávání apod. Vzhledem ke skutečnosti, že moderátorka v zásadě
jednotlivým kandidátům neoponovala a netlačila je do odpovědí, tak jak známe například od
moderátorů z České televize, záleželo do značné míry na schopnosti a výřečnosti politiků,
jaká a kolik témat stihnou během necelých patnácti minut probrat. Na konci pořadu měl pak
každý kandidát možnost během jedné minuty „promluvit“ k voličům a argumentovat, proč

21
22
23

Václav Vojtíšek – starosta (nez.)
Jak se připravují volební místnosti, přípravy volební komise, bez politiků

Věra Bubelová ODS, starostka Moravskoslezského Kočova v souvislosti, s nově postavenou budovou obecního úřadu,
která zároveň poprvé slouží jako volební místnost,
24
Věra Bubelová - starostka Kočova (ODS): v souvislosti, s nově postavenou budovou obecního úřadu, která zároveň poprvé
slouží jako volební místnost,
25
Miroslav Novák, Jodef Babka, David Sventek, Vít Slováček, Liana Janáčková

by lidé měli volit právě jeho stranu. Z tohoto pohledu bylo ke všem kandidátům přistupováno
stejně a nedošlo tak ke zvýhodnění žádného z nich.
Velmi problematický a do značné míry záhadný je klíč, podle jakého byli jednotliví kandidáti
zváni do volebního studia. Celkem bylo odvysíláno 22 dílů Volebního studia, přičemž poslední
díl byl sestříhán z předcházejících epizod, kde byly záznamy všech kandidátů, kteří se
v předchozích dílech objevili (jednalo se o minutové proslovy k voličům). Ve zbylých 21 dílech
byla přítomnost kandidátů jednotlivých politických stran následující: ČSSD 5X, ODS 3X, TOP
09 3X, SPOZ 3X, Strana Zelených 2X, KDU-ČSL 2X, KSČM 2X, LEV 21 1X. Nejčastěji byl ve
volebním studiu volební lídr ČSSD Miroslav Novák – celkem 3X (kandidátka za ČSSD Věra
Palková 2X). Právě velmi častá přítomnost ČSSD ve studiu je velmi problematická, protože
docházelo k poměrně velkému zvýhodnění jedné politické strany na úkor jiných. Ani výběr
ostatních stran do studia, zejména SPOZ, SZ a LEV 21, nelze považovat za bezproblémový.
Pokud budeme předpokládat, že strany jsou do studia zvány na základě předvolebních
průzkumů či volebních modelů, tak je záhadou, jaké volební průzkumy byly používány.
Například Strana zelených se v dostupných průzkumech prakticky neobjevovala, podobně i
LEV 21. Pouze SPOZ měla podle průzkumu SANEP téměř 9% hlasů.26 Ve všech průzkumech
však figurovala daleko za KSČM, proto je překvapující, že kandidáti SPOZ byli ve volebním
studiu třikrát, zatímco KSČM pouze dvakrát. Evidentně tedy existoval zcela jiný klíč, a proto
bude po provozovateli požadováno vysvětlení, na základě jakých kritérií byly politické strany
a jejich kandidáti zváni do pořadu Volební studio.

Datum
11.9.2012

12.9.2012

13.9.2012

14.9.2012

26

Kandidát
Pavla Brady
Strana zelených
Volební lídr
Miroslav Novák
ČSSD
Volební lídr
Ondřej Feber
SPOZ
kandidát
Pavol Lukša
TOP 09

Téma rozhovoru
zapojování odborníků a občanských sdružení do politiky,
vzdělání, průhledné hospodaření, majetková přiznání
zastupitelů, rušení těžby uhlí vs. zaměstnanost
Volební kampaň, perspektivy kraje, znečištění ovzduší

Osobní zkušenosti, těžba uhlí, zaměstnanost, znečištění
ovzduší, smysluplnost dotací, bezpečnost (sociálně
vyloučené lokality), vodní kanál, perspektivy kraje, korupce
Kolize s jinými funkcemi (poslanec), korupce, rozpočtové
určení daní, deficitní rozpočty, zveřejňování informací,

SANEP: http://www.sanep.cz/pruzkumy/volebni-preference-do-krajskych-zastupitelstev-publikovano-7-6-2012/

Volební model ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/198168-volebni-model-pro-ct-na-severu-moravy-je-levicesuverenni/
Volební model ČRo: http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/nova-uskupeni-berou-v-moravskoslezskem-krajiprocenta-velkym-stranam--1108682

Volební lídr
17.9.2012

18.9.2012

19.9.2012

20.9.2012

21.9.2012

24.9.2012

25.9.2012

26.9.2012

27.9.2012

1.10.2012

2.10.2012

3.10.2012

4.10.2012

5.10.2012

David Sventek
ODS
Volební lídr
Josef Babka
KSČM
Volební lídr
Věra Palková
ČSSD
kandidát
Jiří Carbol
KDU-ČSL
kandidát
Martin Schubert
SPOZ
Volební lídr
Ivana Quittová
LEV-21
Volební lídr
Věra Palkovská
TOP 09
Kandidát
Miroslav Novák
ČSSD
Volební lídr
Radim Miklas
ODS
Kandidát
Vít Slováček
KDU-ČSL
Volební lídr
Pavla Brady
Strana zelených
Volební lídr
(nestraník)
Josef Babka
KSČM
Volební lídr
Věra Palková
ČSSD
kandidát
Pavol Lukša
TOP 09
Volební lídr

zaměstnanost, vzdělání, zahraniční investice, zdravotnictví,
znečištění, metylalkohol, letiště Leoše Janáčka
Volební kampaň, osobní zkušenosti, emigrace lidí, vzdělání,
podnikání, nezaměstnanost, evropské dotace, metylalkohol
Koalice s ČSSD, zaměstnanost, průmyslové zóny, rozvoj
venkova, vzdělání, zdravotnictví, drogy, znečištění,
Vzdělání, sport, program ČSSD, turismus

Zkušenosti,
vzdělání,
doprava,
volební
kampaň,
metylalkohol,
bezpečnost,
znečištění,
zdravotnictví,
zaměstnanost, korupce, rodinná politika, letiště Leoše
Janáčka
Zaměstnanost, podnikání, doprava, senioři, bezpečnost
(sociálně vyloučené lokality), znečištění, korupce, turismus
Zkušenosti
a
důvody
kandidatury,
hospodářství,
zaměstnanost, sociálně vyloučené lokality, těžba uhlí, životní
prostředí, metylalkohol, zdravotnictví
Zkušenosti a důvody kandidatury, znečištění, doprava,
zdravotnictví, hospodářství, letiště Leoše Janáčka
Volební kampaň, městské vyhlášky, rozpočet, hospodářství,
podpora obcí, doprava,
Zkušenosti a důvody kandidatury, bezpečnost (sociálně
vyloučené lokality), volební kampaň, znečištění, letiště Leoše
Janáčka, vzdělanost, nezaměstnanost, tipy na výsledek voleb
Metylalkohol, volební kampaň, zaměstnanost, doprava,
znečištění, korupce, těžba, zdravotnictví, kultura
Zdravotnictví, výstavba spalovny, kultura, vědecká knihovna,
potravinářství, zaměstnanost,

Volební kampaň, životní prostředí, spolupráce s jinými
stranami, doprava, vědecká knihovna, kultura
Volební kampaň, turistika, sociální politika, kultura, vědecká
knihovna
Volební kampaň, doprava, zdravotnictví, příhraniční
spolupráce, výstavba spalovny, mládež, bezpečnost, kultura,
vědecká soutěž, sociální politika

8.10.2012

9.10.2012

10.10.201
2
11.10.201
2

Martin Schubert
SPOZ
Volební lídr
David Sventek
ODS
Volební lídr
Miroslav Novák
ČSSD
Volební lídr
Sestřih
předcházejících dílů

Volební kampaň, průmysl, doprava, kultura, zdravotnictví,
letiště Leoše Janáčka
Volební kampaň, životní prostředí, evropské dotace,
průmysl, vědecká knihovna, těžba,
Životní prostředí, správa, image kraje, doprava, výstavba
spalovny, emigrace, korupce, metylalkohol,
Josef Babka KSČM, Pavla Brady Strana zelených, Jiří Carbol
KDU-ČSL, Ondřej Feber SPOZ, Pavol Lukša TOP 09, Radim
Miklas ODS, Miroslav Novák ČSSD, Věra Palková ČSSD, Věra
Palkovská TOP 09, Ivana Quittová LEV-21, Martin Schubert
SPOZ, Vít Slováček KDU-ČSL, David Sventek ODS,

Návrh 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 POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ
25859838, se sídlem Ostrava 9, Boleslavova č.p. 710/19, o podání vysvětlení, podle jakého
klíče a kritérií byly zvány jednotlivé politické strany, resp. jejich konkrétně vybraní
představitelé do pořadu Volební studio vysílaného na programu POLAR v období od 11.
září do 11. října 2012.
Zpracoval 5. 12. 2012: Jan Poruba

