
Provozovatel:  Regionální televize CZ s.r.o 
 
Program:  regionalnitelevize.cz 
 
Věc:  Krajské a senátní volby 2012 - monitoring předvolebního a volebního 

vysílání v období 1. – 13. října 2012 – analýza obsahu 
 
 
 
ANALÝZA: 
 

 
 Analýza programu regionalnitelevize.cz je součástí monitoringu Odboru analýz 
televizního vysílání, který mapuje předvolební vysílání vybraných provozovatelů v 
období před a během krajských a senátních voleb 2012. Základním smyslem 
monitoringu předvolebního vysílání je ověřit korektnost informování v období 
bezprostředně předcházejícím volbám, tedy v období, které má přímý vliv na volební 
rozhodování diváků.  

Provozovatel charakterizuje program jako Televizní kanál na internetové a satelitní 
platformě, který mediálně propojuje všechny regiony České republiky a na jednom místě 
přináší aktuální zpravodajství ze všech obcí, měst a krajů naší země o společenském, 
ekonomickém, kulturním či sportovním dění. Poskytujeme prostor pro každou lokální či 
regionální zpravodajskou televizi, to znamená, že se zde každá oblast, město a obec může 
prezentovat a přinášet divákům nejen aktuální informace a zajímavosti z každodenního 
života, ale také možnosti a nabídky jednotlivých regionů v oblasti turistiky a cestovního 
ruchu.  

V praxi to znamená, že program přebírá zpravodajské pořady vyráběné jednotlivými 
lokálními, regionálními a internetovými televizemi. Z těchto pořadů je vytvořen čtyřhodinový 
blok, který se opakuje 6x denně. Jeho součástí je hlavní zpravodajský pořad Ertéčko, 
vytvořený z nejzajímavějších příspěvků z celé republiky. O víkendu jsou v jeho rámci 
vysílány pouze sportovní zprávy pod názvem Sportovní Ertéčko. 

Přehled programových bloků: 

 
Všední dny: 
 
17:00 Magazín z Ostravska (Fabex TV)  
17:20 Magazín z Jižních Čech a Vysočiny 
(R1 Vysočina, STTV, JHTV)  
17:40 Magazín z Valašska (TV Beskyd)  
18:00 Magazín z Liberecka (RTM)  
18:20 Magazín z Karlovarska (TV Západ)  
18:40 Magazín z Olomoucka (ZZIP, TV Hranice)  
19:00 Ertéčko - hlavní zprávy regionalnitelevize.cz  
19:20 Magazín ze středních a východních Čech (OIK TV. CMS TV, nasetelevize.cz)  
19:40 Magazín z Ústeckého kraje 
(TV Regia, TV Litoměřicko)  
20:00 Dokumenty z regionů  
20:20 Magazín ze Slovácka a Zlínska 
(TV Slovácko)  
20:40 Dokumenty z regionů (po - Putování s labužníkem, út  - Magazín TV Zemplín) 



 
 
Sobota a neděle: 
 
17:00 Magazín z Ostravska (Fabex TV)  
17:20 Magazín z Jižních Čech a Vysočiny 
(R1 Vysočina, STTV, JHTV)  
17:40 Magazín z Valašska (TV Beskyd)  
18:00 Magazín z Liberecka (RTM)  
18:20 Magazín z Karlovarska (TV Západ)  
18:40 Magazín z Olomoucka (ZZIP)  
19:00 Sportovní Ertéčko 
19:20 Magazín ze středních a východních Čech (OIK TV. CMS TV, nasetelevize.cz)  
19:40 Magazín z Ústeckého kraje 
(TV Regia, TV Litoměřicko)  
20:00 Dokumenty z regionů  
20:20 Magazín ze Slovácka a Zlínska 
(TV Slovácko)  
20:40 Motormix - motoristický magazín 
 

 
Zásadním charakteristickým znakem programu je jeho transparentní apolitičnost. O 
dění ve „velké“ celostátní politice není informováno vůbec, a rovněž lokální zpravodajství je 
prosto jakýchkoli informací týkajících se politického dění v regionech. Program je zaměřen 
v drtivé většině příspěvků na tyto oblasti: kultura, sport, zajímavosti, cestování, černá 
kronika, doprava, vzdělávání, vlastivěda, historie, výchova, věda, řemesla, kutilství, sociální 
problematika, zaměstnanost, zájmová témata (hodně motorismus). Nejsou zařazeny ani 
žádné pořady, ani žádné příspěvky týkající se voleb 2012 jako politického tématu. 
Příspěvky, které se týkají voleb, jsou ojediněle zařazeny pouze v rámci běžných 
zpravodajských pořadů z jednotlivých regionů, ale netýkají se politické stránky věci, nýbrž 
vždy pouze stránky technicko-organizační (od kdy do kdy jsou otevřené volební místnosti, 
jak zažádat o voličský průkaz, jak telefonicky požádat o donášku volební urny, jak získat 
náhradní volební lístky, jak označit preferenční hlasy atd.). Po skončení voleb byly zařazeny 
ve zprávách z některých regionů informace o výsledcích voleb. Šlo ve všech případech o 
pouhý matematický výčet dosažených volebních výsledků, bez jakýchkoli dalších komentářů. 
Je patrná snaha vyhnout se „velké politice“ a v případě nutnosti referovat o ní 
maximálně neutrálně. 

Ve vysílání před volbami, v jejich průběhu ani po jejich skončení nebyly zaznamenány žádné 
rozhovory s politiky, pouze s pracovníky volebních komisí nebo s úředníky, mající na starosti 
organizaci voleb.  
Nevyskytly se žádné politické komentáře, žádná politická reklama.  
Všechny zařazené regionální zpravodajské příspěvky a pořady se vyhýbají nejen jakémukoli 
politickému názoru, ale i jakémukoli vyjádření hrozícímu byť jen náznakem k příklonu 
k některému politickému směru.  
Senátní a krajské volby jsou pojaty pouze jako technicko-organizační téma a o jejich konání 
je informováno se stejnou dikcí jako o konání fotbalového zápasu nebo divadelního 
představení.  
 
Například zprávy z Karlovarska ze dne 13. října, tedy dne vyhlášení výsledku voleb, začínají 
reportáží o otevření nové posluchárny a planetária v chebském gymnáziu, a dále následují 
reportáže: konference Prevence kriminality v Sokolově, den zábavné vědy v Chebu 
s interaktivními pomůckami a chemickými pokusy, modernizace domu sociální péče Sokolík 
v Sokolově, Hartenberské strašení pro děti v Josefově.  



A tentýž den zprávy z dalších regionů:  
Olomoucko: Odborná příprava integrovaného záchranného systému, zahraniční kulturní a 
sportovní spolupráce v Prostějově, revitalizace mlýnského náhonu na řece Hloučela, 
rekonstrukce dopravní tepny v Prostějově, výstava fotografií v literární kavárně, charitativní 
akce atd. 
Slovácko: Diskuze s občany na téma úprav městského parku, test nového dopravního 
značení na Uheršskohradištsku, festival hudebních nástrojů lidových tradic, rekonstrukce 
cyklostezky, koncert vážné hudby ve Zlíně, atd. 
Ostatní regiony mají obdobné složení reportáží. 
Jinými slovy: Volby jako téma byly v regionálním zpravodajství na tomto programu téměř 
úplně (a jako politické téma pak zcela) ignorovány.  
 
 
Závěr: 
 
Bezproblémovost programu regionalnitelevize.cz je z hlediska předvolebního 
monitoringu volebního vysílání dána prakticky úplnou absencí tohoto tématu ve 
vysílání. Porušení zákona nebylo v tomto směru zaznamenáno. V rámci analýzy nebyl 
odhalen ani žádný jiný prohřešek proti zákonu o vysílání či licenčním podmínkám.  
 
 
 
V.Nejedlý, 6.12.2012 

 


