Analýza televizního vysílání před
volbami do Poslanecké sněmovny 2013
– LTV PLUS, regionalnitelevize, RTM,
Metropol TV
Usnesení přijatá dne 15. dubna 2014:

- Rada se seznámila s monitoringem televizního vysílání programu LTV PLUS
provozovatele LOCAL TV PLUS, spol. s r.o. v období od 21. srpna 2013 do 26. října 2013.
- Rada se seznámila s monitoringem televizního vysílání programu regionalnitelevize.cz
provozovatele Regionální televize CZ s.r.o. v období od 21. srpna 2013 do 26. října 2013.
- Rada se seznámila s monitoringem televizního vysílání programu RTM provozovatele
Studio R e V i s.r.o. v období od 21. srpna 2013 do 26. října 2013.
- Rada se seznámila s monitoringem televizního vysílání programu Metropol TV
provozovatele MF TV s.r.o. v období od 21. srpna 2013 do 26. října 2013.

Monitoring regionálních televizí před volbami do Poslanecké sněmovny 25.–26.
října 2013
Volby do Poslanecké sněmovny 25.–26. října 2013 byly volbami mimořádnými, a z toho vyplynula i
skutečnost, že monitoring vysílání před těmito volbami nemohl být standardním způsobem plánován a
připraven. Koncepci monitoringu projednala Rada na svém 18. zasedání 1. října 2013 s tím, že zahrne
období od 21. srpna do 26. října 2013, neboli období, které v té době z větší části již proběhlo.
Z hlediska proveditelnosti padla logická volba, které programy budou podrobeny monitoringu, mimo
jiné na regionální televizní programy, jejichž záznamy má Rada k dispozici v systému Teramos. Jde o
tyto programy:
POLAR
LTV PLUS
RTM
JIHOČESKÁ TELEVIZE (zkratka „JTV“)
V1
Televize ZAK (zkratka „TV ZAK“) (do 3. října 2013 byl název R1 ZAK)
Metropol TV
regionalnitelevize.cz
Systém pořizování záznamů v regionech primárně slouží potřebám monitoringu rozhlasového vysílání
a nahrávání televizního vysílání je vedlejším produktem. Archiv televizních záznamů v systému
Teramos může i v současné formě, neoptimalizované pro potřeby monitoringu televizního vysílání,
dobře sloužit pro jednorázové analýzy vybraných pořadů či kontinuálních úseků televizního vysílání,
jako jsou analýzy reagující na stížnosti apod. Při plošných analýzách televizního vysílání se při využití
záznamů ze systému Teramos projevují jeho limitující faktory – omezená doba archivace záznamů,
nutnost stahovat velké objemy dat z internetu a převádět všechny záznamy před monitoringem do
pracovního formátu použitelného při monitoringu (tj. do formátu wmv s vnitřní indexací souborů). Tyto
faktory jsou zanedbatelné při monitoringu malého rozsahu, ale jejich význam roste při plošných
analýzách, zejména pokud jde o paralelní plošné analýzy více programů. Přípravnou práci je možné
provádět jen postupně, stejně jako vlastní obsahový monitoring. Efektivita analytické práce s existující
technickou podporou při plošných analýzách bohužel klesá pro rostoucí objem nutné přípravné režijní
práce.
Jedním z typických jevů spojených s regionálními televizními programy je omezená dostupnost
informací o konkrétní náplni jejich denního vysílání, i když jsou výjimky (např. programy V1 či POLAR),
které toto pravidlo potvrzují. Přehledy programů nejsou obvykle k dispozici v běžně dostupných
tištěných médiích, ve veřejných zdrojích bývají ve značně zjednodušené podobě s omezenou
použitelností pro předběžnou rešerši a většinou nejsou dostupné zpětně déle než na několik dní. Pro
úspěšný monitoring programů s takovouto dostupností informací o jejich náplni je vhodné průběžné
získávání přehledů programu již v době vysílání, nebo vyžádání informací od provozovatele předem
(např. o chystaných předvolebních pořadech). Neboli monitoring by měl být ideálně naplánován
předem, což ovšem nebyla situace před mimořádnými volbami do Poslanecké sněmovny. Zpětný
monitoring takovýchto programů by znamenal v první fázi poměrně extenzivní zjišťovací monitoring,
co vlastně záznamy obsahují. Monitoring dostupných záznamů regionálních televizí proto mohl pokrýt
období od 21. srpna do 26. října 2013 jen výběrově a soustředil se hlavně na nalezení a analýzu částí
vysílání s určitým vztahem k volbám a na zpravodajství. Protože programový profil regionálních
televizních programů je různorodý, a také jejich přístup k zajištění obsahu vysílání byl v předvolebním
období velmi individuální, jsou i výstupy z monitoringu obsahu jednotlivých programů co do způsobu
zpracování odlišné.
V samostatném zpracování (mimo tento materiál) jsou předkládány analýzy předvolebního vysílání
programů, které přinesly specifické návrhy usnesení. Jde o analýzy programů POLAR, V1, Televize
ZAK (zkratka „TV ZAK“, do 3. října 2013 byl název R1 ZAK) a JIHOČESKÁ TELEVIZE (zkratka „JTV“).
V tomto materiálu jsou souhrnně předkládány analýzy předvolebního vysílání programů LTV PLUS,
regionalnitelevize.cz, RTM a Metropol TV, které buď nepřinesly poznatky o tom, že by se program
v předvolebním období věnoval politickému zpravodajství či publicistice, nebo nepřinesly poznatky nad
rámec průběžných zjištění z monitoringu, které Rada v mezidobí projednala samostatně.

Subjekt:

LOCAL TV PLUS, spol. s r.o.
IČ: 0048394866
Požárnická 140
742 83 Klimkovice
Program:
LTV PLUS
Druh vysílání:
televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T
Územní rozsah vysílání: Moravskoslezský kraj
Věc:
vysílání v období před volbami do Poslanecké sněmovny 2013
Informace o záznamu:
Pro monitoring vysílání programu LTV PLUS byl použit vlastní záznam Rady ze serveru Teramos
Ostrava.
ANALÝZA:
Podle přijaté metodiky monitoringu vysílání před mimořádnými volbami byl mezi monitorované
programy zahrnut program LTV PLUS. Provozovatel vysílá program LTV PLUS na základě licence
k provozování televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T v rámci
Moravskoslezského kraje. Reálně je program vysílán v rámci tamějšího regionálního digitálního
multiplexu, neboli signál pokrývá prakticky celé území a obyvatelstvo kraje. Program je vysílán
v 6hodinové smyčce, která se opakuje. Programová smyčka má stabilní strukturu. Takto provozovatel
informoval o náplni programu na internetové stránce programu LTV PLUS (http://www.ltv-plus.cz/):

Úkolem monitoringu bylo v první řadě zjistit, jestli program LTV PLUS v předvolebním období
nepřinášel pořady nebo příspěvky se vztahem k volbám. Jak naznačuje již výše uvedené programové
schéma, program LTV PLUS je regionálním programem sběrného typu, který je do značné míry
založen na magazínech z jednotlivých měst, lokalit a subregionů širšího regionu. Tento typ programů

obvykle neobsahuje politické aktuality. Monitoring v zásadě potvrdil, že program LTV PLUS nepatří
mezi ty programy, které měly určitou předvolební dramaturgii.
Ojedinělou výjimkou byl případ zařazení interview politika do cyklického pořadu Rozhovor týdne.
Vydání pořadu Rozhovor týdne, které bylo podle dostupných informací premiérově vysíláno 5. října
2013 od 4:30 hodin a dále pak vysíláno v rámci 6hodinové programové smyčky po dobu jednoho
týdne, mělo za hosta podnikatele a politika Andreje Babiše. K monitoringu byl použit záznam
odvysílání z pondělí 7. října 2013 od 22:30 hodin. Cyklus není dlouhodobě koncipován jako politická
publicistika a ve stejném období jeho hosty nebyli jiní představitelé politických stran nebo hnutí.
Případ byl zachycen podněty k obsahu vysílání již v období svého vysílání a byl rozebrán v rámci
souhrnu podání na 21. zasedání Rady (bod 7, podání č. 1 v souhrnu) konaném dne 19. listopadu
2013. Tehdejší rozbor na tomto místě neopakujeme. Rada si svým usnesením od provozovatele podle
§ 137 odst. 1 správního řádu vyžádala vysvětlení, na základě jakých hledisek proběhl výběr hosta
pořadu A. Babiše, konkrétně jakým způsobem při výběru hosta dbal zásad objektivity a vyváženosti,
zejména aby tím 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 vysvětlení, proč
nebyli diváci jasně informováni o politické příslušnosti hosta pořadu. Po seznámení s vyjádřením
provozovatele Rada na 2. zasedání dne 22. ledna 2014 (bod 15) případ uzavřela upozorněním
provozovatele na porušení zákona: „Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby
ústřední správní úřad v rámci své kompetence 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 vysílání LOCAL TV
PLUS, spol. s r.o., IČ: 48394866, se sídlem Požárnická 140, 74283 Klimkovice, na porušení § 31 odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Rozhovor týdne dne 5. října 2013
od 4:30 hodin a dále opakovaně v rámci 6hodinové programové smyčky po dobu jednoho týdne na
programu LTV PLUS. Hostem předmětného pořadu byl A. Babiš, který tou dobou kandidoval v
blížících se volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a kterému bylo v rámci
rozhovoru, byť nebyl v pořadu prezentován jako osoba politicky činná, ale pouze jako majitel skupiny
Agrofert, umožněno vyjadřovat se k politickým tématům a prezentovat program politického hnutí ANO
2011. V předmětném pořadu byly dále zařazeny záběry z akcí v rámci předvolební kampaně tohoto
politického hnutí. V rámci období před volbami do Poslanecké sněmovny 2013 se přitom jednalo o
jedinou osobu politického prostředí, která byla do předmětného pořadu a do vysílání daného
programu pozvána. Tím se provozovatel vysílání dopustil porušení povinnosti 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. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode
dne doručení upozornění.“
Monitoring nezaznamenal na programu LTV PLUS v předvolebním období další vysílání, které by se
obsahově vztahovalo k volbám, ani politickou reklamu.
ZÁVĚR:
Kromě Rozhovoru týdne s hostem Andrejem Babišem, kterým se Rada zabývala již dříve,
monitoring nezaznamenal na programu LTV PLUS v předvolebním období další vysílání se
vztahem k volbám. Oddělení televize navrhuje usnesení vyjadřující, že se Rada s analýzou
vysílání programu LTV PLUS v předvolebním období seznámila.
Návrh usnesení:
Rada se seznámila s monitoringem televizního vysílání programu LTV PLUS provozovatele LOCAL
TV PLUS, spol. s r.o. v období od 21. srpna 2013 do 26. října 2013.

Regionální televize CZ s.r.o.
IČ: 0024141372
Navrátilova 666/7
110 00 Praha 1 - Nové Město
Program:
regionalnitelevize.cz
Druh vysílání:
televizní vysílání šířené prostřednictvím družice (stejný provozovatel je
držitelem licence také pro vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů
v systému DVB-T, která se vztahuje k programu podobného názvu
regionalnitelevize – bez .cz na konci)
Územní rozsah vysílání: 38 evropských zemí včetně České republiky
Věc:
vysílání v období před volbami do Poslanecké sněmovny 2013
Subjekt:

Základní informace o záznamu:
Pro monitoring vysílání programu regionalnitelevize.cz byl použit vlastní záznam Rady ze serveru
Teramos České Budějovice.

ANALÝZA:
Do monitoringu vysílání před mimořádnými volbami byl mezi monitorované programy zahrnut program
regionalnitelevize.cz. Provozovatel vysílá program regionalnitelevize.cz na základě licence
k televiznímu vysílání šířenému prostřednictvím družice. Stejný provozovatel je držitelem licence také
pro vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, která se vztahuje k programu
podobného názvu regionalnitelevize – bez .cz na konci. Monitorovaný záznam (z vysílače České
Budějovice-Včelná na 29. kanálu, frekvence 538 MHz) byl v obraze označen logem programu
regionalnitelevize.cz včetně .cz na konci, což odlišuje vysílání téhož provozovatele na základě licence
k družicovému vysílání (.cz na konci označení programu) od vysílání na základě licence k pozemnímu
digitálnímu vysílání v systému DVB-T (bez .cz na konci označení programu). Monitorováno bylo tedy
satelitní vysílání sekundárně šířené pozemním digitálním vysílání, čímž se jakoby vymyká z okruhu
regionálních televizí, avšak nehledě na satelitní licenci byl reálný charakter monitorovaného programu
regionální.
Program je vysílán ve 4hodinové smyčce, která se opakuje v průběhu 24 hodin, po kterých je
zařazena nová obměněná smyčka. V jednotlivých dnech týdne má smyčka stabilní strukturu. Přehled
programu regionalnitelevize.cz je uveřejněn na internetové stránce programu na adrese
http://www.regionalnitelevize.cz/ v modelové podobě bez specifikace data a platí dlouhodobě,
dokud v něm nedojde k nějakým trvalým změnám. Podle přehledu je základním úsekem vysílání čas
17:00–21:00 hodin. V průběhu podzimu 2013 měl přehled programu tuto podobu:

Základním úkolem monitoringu bylo zjistit, jestli program regionalnitelevize.cz v předvolebním období
nepřinášel pořady nebo příspěvky se vztahem k volbám. Jak naznačuje již výše uvedený přehled
programu, program regionalnitelevize.cz je regionálním programem sběrného typu, který je založen na
magazínech z jednotlivých měst, lokalit a subregionů České republiky a částečně i Slovenska.
Základní magazín byl v některých případech doplněn přehledem počasí či dopravních informací.
Některé pořady byly také dokumentárního či osvětového typu, magazíny životního stylu apod. Původní
aktuální magazín připravovaný provozovatelem vysílání speciálně pro program regionalnitelevize.cz
nebyl v monitorovaném období zaznamenán. Tento typ sběrných programů obvykle neobsahuje
politické aktuality či politickou publicistiku.
Monitoring ukázal, že dlouhodobý stabilní přehled programu, jak je inzerován na internetové stránce,
je jen orientační. Není z něj poznat, kdy má který regionální či lokální magazín premiéru a jakou má
periodicitu obnovy. Stejný titul v přehledu byl v některých případech v různých dnech reprezentován
magazíny z různých podoblastí širšího regionu. Magazíny jsou sice označovány za zpravodajství, ale
přiléhavější by většinou bylo označení za regionální a lokální publicistiku, která převážně nebyla
konkrétně datována, byla aktuální v obecnějším smyslu slova nebo měla více či méně nadčasový
charakter. Magazíny v monitorovaném období mapovaly místní dění bez nějakého politického
zaměření. Informovaly nejčastěji o folklorních, kulturních, společenských a podobných viditelných
akcích a nadčasových tématech. Mezi pořady byly zařazovány reklamní bloky. Politická reklama
nebyla zaznamenána.
Z monitoringu nevyplynul poznatek, že by program regionalnitelevize.cz měl nějakou předvolební
dramaturgii.
ZÁVĚR:
Monitoring nezaznamenal na programu regionalnitelevize.cz v předvolebním období vysílání,
které by se obsahově vztahovalo k volbám, ani politickou reklamu. Oddělení televize navrhuje
usnesení vyjadřující, že se Rada s analýzou vysílání programu regionalnitelevize.cz
v předvolebním období seznámila.
Návrh usnesení:
Rada se seznámila s monitoringem televizního vysílání programu regionalnitelevize.cz provozovatele
Regionální televize CZ s.r.o. v období od 21. srpna 2013 do 26. října 2013.

Subjekt:

Studio R e V i s.r.o.
IČ: 0046709975
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec III-Jeřáb
Program:
RTM
Druh vysílání:
televizní vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů a v nezměněné
podobě prostřednictvím vysílací sítě určené pro regionální zemské digitální
televizní vysílání
Územní rozsah vysílání: v licenci vymezen graficky (Liberecko)
Věc:
vysílání v období před volbami do Poslanecké sněmovny 2013
Informace o záznamu:
Pro monitoring vysílání programu RTM byl použit vlastní záznam Rady ze serveru Teramos Liberec.
ANALÝZA:
Podle přijaté metodiky monitoringu vysílání před mimořádnými volbami byl mezi monitorované
programy zahrnut program RTM. Provozovatel vysílá program RTM na základě licence k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a v nezměněné podobě
prostřednictvím vysílací sítě určené pro regionální zemské digitální televizní vysílání v rámci
Liberecka. Podle licence tvoří vysílání programu RTM 60minutový blok s premiérou v 18:00 hod., který
je následně reprízován po zbylých 23 hodin do 18:00 hod. následujícího dne, mimo neděli, kdy je
reprízován sobotní blok. Internetová stránka programu RTM http://www.tvrtm.cz/ informuje, že
televizní program RTM tvoří alternativu celoplošným televizím a je zaměřen na regionální
zpravodajství, publicistiku, magazíny, besedy, zájmové a soutěžní pořady doplněné o dokumentární
tvorbu atd.
Pomoc pro monitoring představovaly informace o vysílaném programu RTM na jeho internetové
stránce a přehled programu dostupný ve veřejných zdrojích (např. http://tv.sms.cz/). Na internetové
stránce je sice zveřejňován přehled aktuálního obsahu programového bloku jen cca na tři dny
dopředu, ale doplňkovou součástí tamtéž dostupného archivu pořadů jsou i obsahové anotace, což
má význam zejména u pořadu Zprávy, který je nejaktuálnějším pořadem programu RTM, ve kterém se
teoreticky nejspíše mohly uplatnit příspěvky předvolebního charakteru. Pořad Zprávy je vysílán ve
všední dny v úvodu programového bloku v délce cca 15 minut. Veřejné zdroje také neobsahují
informace o obsahu vysílání programu RTM na více dnů dopředu, ale uchovávají přehledy programu
RTM na týden zpětně.
Strukturu programu dokumentujeme přehledem obsahu programového bloku RTM v předvolebním
týdnu:
sobota 19. října 2013
18.00 Mikroregion Tanvaldsko
18.20 Miss Aerobik Junior
neděle 20. října 2013
18.00 Mikroregion Tanvaldsko
18.20 Miss Aerobik Junior
pondělí 21. října 2013
18.00 TV Zprávy
18.20 Nejen z útulku
18.35 Křížem krážem naším krajem - Frýdštejn
18.45 Toulavé boty
úterý 22. října 2013
18.00 TV Zprávy
18.15 Hravé a soutěžní odpoledne pro děti v Libereckém Růžodole
18.25 Z jablonecké radnice
18.45 Orbis - Cancún
středa 23. října 2013
18.00 TV Zprávy
18.15 Regionální publicistika
18.25 Týden české hračky 2013 - Jiřetín
18:35 Je libo relax?

čtvrtek 24. října 2013

pátek 25. října 2013

sobota 26. října 2013

18.00
18.15
18.25
18.40
18.00
18.15
18.25
18.40
18.00
18.25

TV Zprávy
Krajská nemocnice Liberec
Zeptali jsme se na jablonecké radnici
Výlety s labužníkem - Liptov
TV Zprávy
Na vizitě v KNL
Nejen ze ZOO - to nej z utulku agility hadi
Jablonecký magazín
Magazin Pozor vlak 2, zajímavosti z českých i zahraničních železnic
Tvořivé školy

Už dostupné přehledové informace naznačily, že obsah programu RTM neměl v době před volbami
žádnou zvláštní předvolební dramaturgii, a monitoring to následně potvrdil – nebyly vysílány žádné
jednotlivé pořady ani cykly s předvolebním charakterem. Monitoring se proto soustředil na obsah
pořadu Zprávy, a to v týdnu před volbami, s případným zpětným rozšířením na delší období, pokud by
byly zaznamenány příspěvky obsahově se vážící k volbám. Zde je přehled příspěvků pořadu Zprávy
na programu RTM v týdnu před volbami (podle webu RTM):
Zprávy
- Krajská nemocnice Liberec uspořádala 14. Pracovní dny v transfuzním lékařství
21. října 2013
- Na radnici v Jablonci nad Nisou přijali delegaci z německého Kaufbeurenu
- Ve Frýdlantu se sešli čeští‚ němečtí a polští odborníci na silniční dopravu v
Euroregionu Nisa
- V Lidových Sadech v Liberci se uskutečnilo „Povídání o životě“ se Stanislavem
Zindulkou
- Společný projekt Českého červeného kříže a vodních záchranářů - vědomostně
dovednostní závod
Zprávy
- Kolegium primářů Krajské nemocnice Liberec vyzvalo k diskuzi o budoucím rozvoji
22. října 2013
nemocnice
- 5. ročník koncertů a slavnostních večerů na počest zapomenutých osobností a
rodáků Jablonecka
- Osobností města Chrastavy pro rok 2013 se stal Ivan Žák
- Vyhlášení výsledků soutěže Týden české hračky
- V Jablonci nad Nisou se uskutečnil 41.ročník mezinárodního Závodu přátelství ve
skocích na trampolíně
Zprávy
- Vyjádření ředitele Krajské nemocnice Liberec a zástupců akcionářů k rozvoji
23. října 2013
nemocnice
- Příprava na předčasné volby v Jablonci nad Nisou
- Znovuotevření zrekonstruované Bezručovy ulice v Chrastavě
- V Jablonci nad Nisou se představily reggae a ska kapely
- 2. florbalová liga mužů: Jablonec nad Nisou - Děčín
Zprávy
- Výsledky E-aukce na plyn a elektřinu v Liberci
24. října 2013
- Nově zrekonstruovaná silnice mezi Malou Skálou a Frýdštejnem
- Křest knihy "A ty si pak můžeš říkat co chceš" autorů Heleny Skalické a Pavla
Novotného
- V Jablonci nad Nisou se uskuteční cyklus pěti kurzů a seminářů "Pečuj doma"
- Jablonec nad Nisou hostil 12.ročník nesoutěžní přehlídky scénického a
pohybového divadla dětí a mládeže
Pozn.: V rámci stručného přehledu čtených zpráv, který není vyčleněn jako
samostatný příspěvek, byla zařazena zpráva o vydávání voličských průkazů
v Liberci.
Zprávy
- Pohled obyvatel Liberce na 95. výročí vzniku samostatného československého
25. října 2013
státu
- Nové zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v Jablonci
nad Nisou
- Otočení nepříznivého vývoje v hospodaření Krajské nemocnice Liberec
- Přednáška v rámci prevence kriminality pro seniory v Jablonci n. N.
prostřednictvím projektu Bezpečné stáří
- Pravidelné kurzy první pomoci pro uchazeče o řidičský průkaz a pro širokou
veřejnost všeho věku

Z monitoringu vyplynulo zjištění, že pořad Zprávy neobsahoval žádný příspěvek, ve kterém by byly
nějak prezentovány kandidující strany či hnutí nebo kandidáti a věnoval se až na výjimky běžným
regionálním tématům bez vztahu k volbám. Pouze ve Zprávách ve středu 23. října 2013 byla zařazena
reportáž Příprava na předčasné volby v Jablonci nad Nisou (čas 3:32-6:26) a ve čtvrtek 24. října
2013 byla v rámci stručného přehledu čtených zpráv zařazena zpráva o vydávání voličských
průkazů v Liberci (čas 9:56-10:30) – čtená zpráva doprovázená v obraze reportážními záběry
k tématu. Oba tyto příspěvky obsahovaly všeobecné informace související s volbami a neměly
politický charakter ve smyslu zmiňování stran, hnutí či kandidátů.
Monitoring nezaznamenal ve vysílání programu RTM politickou reklamu.
Poznatky z monitoringu je tedy možné shrnout tak, že na programu RTM nebylo zaznamenáno
vysílání zaměřené k volbám do poslanecké sněmovny.
ZÁVĚR:
Oddělení televize navrhuje usnesení vyjadřující, že se Rada s analýzou vysílání programu RTM
v předvolebním období seznámila.
Návrh usnesení:
Rada se seznámila s monitoringem televizního vysílání programu RTM provozovatele Studio R e V i
s.r.o. v období od 21. srpna 2013 do 26. října 2013.

Subjekt:

MF TV s.r.o.
IČ: 0027125785
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4 - Modřany
Program:
Metropol TV
Druh vysílání:
digitální televizní vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů
Územní rozsah vysílání: Praha a Střední Čechy
Věc:
vysílání v období před volbami do Poslanecké sněmovny 2013
Informace o záznamu:
Pro monitoring vysílání programu Metropol TV byl použit vlastní záznam Rady ze serveru Teramos
Praha.
ANALÝZA:
Podle přijaté metodiky monitoringu vysílání před mimořádnými volbami byl mezi monitorované
programy zahrnut program Metropol TV. Provozovatel vysílá program Metropol TV na základě licence
k provozování televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T v regionu
Prahy a Středočeského kraje. Podle licence se jedná o plnoformátový program, který je vysílán 24
hodin denně. Programová skladba Metropol TV se zaměřuje hlavně na zpravodajství, publicistiku a
dokumentární pořady. Obsahově se program zaměřuje především na informace z Prahy a okolí.
Nepřetržité vysílání programu Metropol TV představuje značné množství programu, které by bylo
obtížné ve větším úseku monitorovat. Program vysílal v monitorovaném předvolebním období
premiérové pořady hlavně ve všední dny přibližně v úseku 8:30-22:15 hodin, v pátek jen do 19:10
hodin, a zbytek programu, tj. pozdně večerní až časně ranní vysílání a téměř celé víkendové vysílání
tvořily reprízy a sestřihy. I ve všední dny byly bloky s premiérovými pořady prokládány reprízami
pořadů z minulých hodin a dnů. Přesto se jednalo v předvolebním období jako celku o poměrně
značný objem vysílání, který bylo možné monitorovat jen výběrově. Velkou část premiérového vysílání
programu Metropol TV tvoří zejména publicistika, ale zčásti i zprávy, a tak tomu bylo i v období před
volbami. Z monitoringu vyplynulo, že publicistika i zpravodajství programu Metropol TV nebyly
profilovány politicky ve smyslu pokrývání stranickopolitických témat. Tématika, kterou by bylo možno
v širším smyslu považovat za politickou, byla občas zastoupena v 5minutových Zprávách (v 9, 10, 12,
13, 14, 15, 16 a 19:05 hodin všedních dnů) a 10minutových Hlavních zprávách (všední dny v 18
hodin), a to v podobě reportáží pokrývajících běžné místní dění z komunální perspektivy. Hosty živého
vysílání (Pražský expres, 1. část od 10:05 hodin, 2. část od 11:00 hodin všedních dnů) nebyly žádné
politické osobnosti, a totéž platí o publicistických pořadech (Pražení, Rozhovory po konci světa, Host
dne). Program se profiluje výrazně regionálně, přičemž volby do Poslanecké sněmovny byly událostí
celostátního měřítka, a soustřeďuje se na různá kulturní a společenská témata. Prvky toho, co by
mohlo být označeno za určitou předvolební dramaturgii, nebyly výběrovým monitoringem
v předvolebním období na programu Metropol TV zaznamenány. Je nutné ovšem poznamenat, že
v rámci monitoringu vysílání programu Metropol TV v období před volbami do Poslanecké sněmovny
nebyly posuzovány reprízy některých vydání cyklu Evropa z metropole, který byl ve stejnou dobu
předmětem správního řízení na základě monitoringu vysílání tohoto cyklu v období od 15. do 21.
července 2013 a jehož další monitoring nemohl přinést žádný nový efekt. Rada posléze na 6.
zasedání v roce 2014 případ uzavřela upozorněním provozovatele na porušení § 31 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb. s tím, že tento pravidelně vysílaný pořad byl moderován aktivním politikem ODS
Edvardem Kožušníkem, který tím získal nepřiměřenou mediální prezentaci pro svoji osobu, nepřímo
pro svůj politický program a politickou stranu, která tím byla v celku vysílaného programu
zvýhodňována oproti ostatním objektům politického soutěžení.
Při rešerši informací k vysílanému programu byla na internetové stránce programu Metropol TV
www.metropol.cz zaznamenána série videí s předvolební anketou mezi kandidáty na prvním místě
pražské kandidátky na téma, jak dobře znají Prahu. Lídrům pražských kandidátek byly položeny
otázky: „Co chcete v Praze změnit? Kolik je v Praze městských částí? Znáte jméno prvního pražského
porevolučního primátora? Kolik je v Praze zapsaných voličů? Co znamená v Praze „Sherwood“? Jaké
barvy mají linky pražského metra?“ Jak je vidět z otázek, anketa nebyla míněna příliš vážně, včetně

první otázky, která by měla význam v kontextu komunálních a krajských voleb, ale nikoliv voleb
sněmovních. Kandidáti stručně odpovídali v celkovém rozsahu cca 1-2 minut. Všem byly položeny
identické otázky a k žádné další interakci s neviditelným reportérem nedošlo, situace při natáčení byla
obdobná. Oslovenými kandidáty byli Jaroslav Zavadil (ČSSD), Petr Mach (SSO), Ivan Bartoš (Piráti),
Karel Schwarzenberg (TOP 09), Bohumil Zoufalík (HV), Miroslava Němcová (ODS), Táňa Fischerová
(Změna), Aleš Hemer (SSČR), Daniel Herman (KDU-ČSL), Petr Cibulka (PB), Zdeněk Žák (SPOZ)
Ludvík Adámek (Občané 2011), Milan Šarapatka (Úsvit), Jiří Petřivalský (DSSS), Andrej Babiš (ANO
2011), Marta Semelová (KSČM), Ondřej Liška (SZ) a Václav Srb (KČ). K úplné ucelenosti série videí
ve smyslu oslovení všech lídrů stran a hnutí kandidujících v Praze chyběly odpovědi lídrů kandidátek
Suverenity (Leoš Středa) a LEV 21 (Tereza Bernardová), ovšem v Praze se v těchto případech
jednalo o strany s relativně malým vlivem ve společenském a politickém životě (jak tomu zpětně
nasvědčuje zisk 798 resp. 376 hlasů ve volbách v rámci Prahy), a pokud by k jejich vynechání došlo
ve vysílání, i s přihlédnutím k nevážnému obsahu ankety by nebylo možné v tom spatřovat problém
z hlediska zákona. Není jasné, jestli byly anketní odpovědi kandidátů odvysílány, nebo jestli šlo jen o
obohacení informací na internetové stránce programu, která obsahuje kromě streamu vysílání a
archivu některých odvysílaných pořadů či příspěvků také vlastní textové i audiovizuální příspěvky. Při
výběrovém monitoringu nebyly ve vysílání programu Metropol TV tyto krátké příspěvky zaznamenány.
Monitoring nezaznamenal ve vysílání programu Metropol TV politickou reklamu.
ZÁVĚR:
Oddělení televize navrhuje usnesení vyjadřující, že se Rada s analýzou vysílání programu
Metropol TV v předvolebním období seznámila.
Návrh usnesení:
Rada se seznámila s monitoringem televizního vysílání programu Metropol TV provozovatele MF TV
s.r.o. v období od 21. srpna 2013 do 26. října 2013.

Zpracoval: Vít Šnábl, 27. března 2014

