Analýza vysílání programu MIS před volbami do
zastupitelstev obcí v roce 2018
ÚVOD
V termínu 5. a 6. října 2018 proběhly volby do zastupitelstev obcí. Předkládaná analýza se
v souvislosti s uvedenými volbami soustředí primárně na uplatňování zásad objektivity a
vyváženosti ve vysílání programu MIS provozovatele Město Roudnice nad Labem, tj. na
naplňování ustanovení § 31 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb.


§ 31 odst. 2 „Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné
pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od
informací zpravodajského charakteru.“



§ 31 odst. 3 „Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a
politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a
zejména aby 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.“

Monitoring zahrnuje relevantní zpravodajské a politicko-publicistické pořady odvysílané
v předvolebním období, tj. ve dnech 10. září – 5. října 2018. Měsíční období před volbami
bylo vybráno záměrně vzhledem k očekávanému největšímu zájmu médií o (před)volební
témata i s ohledem na skutečnost, že právě tento časový úsek bývá označován za nejvíce
pravděpodobný k ovlivnění nerozhodnutých voličů.
Provozovatel byl dopisem č. j. 17118/2018 požádán o zapůjčení záznamu vysílání z daných 26
dnů. Provozovatel záznamy zaslal ve stanoveném termínu prostřednictvím veřejné datové sítě,
přičemž jejich zaslání potvrdil dopisem č. j. 5608/2019.
Základní soubor neboli soubor všech potenciálních výběrových jednotek výzkumu tvoří
všechny zpravodajské i publicistické příspěvky, které se buď týkají volební tematiky či politiky
obecně, nebo v nich alespoň v roli aktérů vystupují kandidující politici, které byly odvysílány
ve sledovaném období od 10. září 2018 do 5. října 2018. K dosažení cílů analýzy a zodpovězení
výše zmíněných otázek jsme aplikovali kombinaci kvantitativní obsahové analýzy a kvalitativní
textuální analýzy.
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ANALÝZA
Jako podklad pro samotnou analýzu posloužila rešerše veškerého vysílání programu
v uvedeném období. To nabídlo několik verzí aktualizované smyčky. Přehled všech částí
vysílání nabízejí následující tabulky:

smyčka 10. září 2018 – 16. září 2018
Čas záznamu

Část vysílání

Další informace

00:00:00-00:00:08

znělka Magazín Roudnice n. L.

00:00:08-00:03:24

Motormix

00:03:24-00:11:16

Odpočinková zóna u Podlusk před
dokončením

00:11:16-00:21:05

50. výročí okupace Československa
vojsky Varšavské smlouvy

00:21:05-00:38:10

Roudnické sprinty (veslařský závod –
Memoriál Františka Vrby)

00:38:10-00:47:57

BA 2006 Roudnice nad Labem (nábor
basketbalistů pokračuje)

00:47:57-00:49:56

Nová okružní křižovatka

hovoří místostarosta František Padělek (bez
uvedení politické příslušnosti)

00:49:56-00:54:36

Obnovení provozu bazénu po letní
odstávce

hovoří místostarosta František Padělek (bez
uvedení politické příslušnosti; mimo jiné o
plánech na příští volební období)

00:54:36-00:56:54

Fotbalové okénko

00:56:54-01:00:36

infotext Kulturní přehled

01:00:36-01:11:57

Rekonstrukce roudnického mostu

01:11:57-01:20:57

Fotbalový nábor

01:20:57-01:24:35

infotext Kulturní přehled

01:24:35-01:24:55

kontakt MIS

01:24:55-01:25:31

infotext Řidičské průkazy nově od 1. 7.
2018

01:25:31-01:25:41

předěl Magazín Plus

01:25:41-01:23:10

infotext Řidičské průkazy nově od 1. 7.
2018

01:23:10-01:33:13

Prohlášení
opatrovníka
(zhodnocení
situace

nemocnice
v podřipské
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hovoří místostarosta Jiří Řezníček (bez
uvedení politické příslušnosti)

hovoří místostarosta František Padělek (bez
uvedení politické příslušnosti)

nemocnici s poliklinikou Roudnice n.L.,
s.r.o.
01:33:13-01:33:31

kontakt MIS

smyčka 17. září 2018 – 19. září 2018
Čas záznamu

Část vysílání

Další informace

00:00:00-00:00:08

znělka Magazín Roudnice n. L.

00:00:08-00:06:47

Prvorepublikové zahradnictví

00:06:47-00:12:13

Nová kontejnerová stanoviště

00:12:13-00:13:54

Prodej stavebních parcel

00:13:54-00:17:10

Motormix

00:17:10-00:25:01

Odpočinková zóna u Podlusk před
dokončením

00:25:01-00:34:51

50. výročí okupace Československa
vojsky Varšavské smlouvy

00:34:51-00:51:56

Roudnické sprinty (veslařský závod –
Memoriál Františka Vrby)

00:51:56-01:01:43

BA 2006 Roudnice nad Labem (nábor
basketbalistů pokračuje)

01:01:43-01:03:43

Nová okružní křižovatka

hovoří místostarosta František Padělek (bez
uvedení politické příslušnosti)

01:03:43-01:08:22

Obnovení provozu bazénu po letní
odstávce

hovoří místostarosta František Padělek (bez
uvedení politické příslušnosti; mimo jiné o
plánech na příští volební období)

01:08:22-01:10:41

Fotbalové okénko

01:10:41-01:14:19

infotext Kulturní přehled

01:14:19-00:25:44

Rekonstrukce roudnického mostu

00:25:44-01:34:43

Fotbalový nábor

01:34:43-01:38:19

infotext Kulturní přehled

01:38:19-01:40:02

Prodej stavebních parcel

01:40:02-01:40:21

kontakt MIS

01:40:21-01:40:58

infotext Řidičské průkazy nově od 1. 7.
2018

hovoří místostarosta Jiří Řezníček (ANO)

smyčka 20. září 2018 – 24. září 2018
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hovoří místostarosta Jiří Řezníček (bez
uvedení politické příslušnosti)

hovoří místostarosta František Padělek (bez
uvedení politické příslušnosti)

Čas záznamu

Část vysílání

Další informace

00:00:00-00:00:08

znělka Magazín Roudnice n. L.

00:00:08-00:24:35

Plachetnice na Labi

00:24:35-00:35:40

Oslava 150. výročí založení T.J. Sokol
Roudnice n.L.

00:35:40-00:42:19

Prvorepublikové zahradnictví

00:42:19-00:47:44

Nová kontejnerová stanoviště

00:47:44-00:49:26

Slavnostní otevření sportovní haly

00:49:26-00:58:13

Motormix

00:58:13-01:06:05

Odpočinková zóna u Podlusk před
dokončením

01:06:05-00:15:54

50. výročí okupace Československa
vojsky Varšavské smlouvy

hovoří místostarosta Jiří Řezníček (bez
uvedení politické příslušnosti)

00:15:54-01:17:55

Nová okružní křižovatka

hovoří místostarosta František Padělek (bez
uvedení politické příslušnosti)

01:17:55-01:24:35

Prvorepublikové zahradnictví

01:24:35-01:28:12

infotext Kulturní přehled

01:28:12-01:31:28

Motormix

01:31:28-01:35:06

infotext Kulturní přehled

01:35:06-01:37:18

Prodej stavebních parcel

01:37:18-01:43:57

Prvorepublikové zahradnictví

01:43:57-01:44:32

infotext Řidičské průkazy nově od 1. 7.
2018

01:44:32-01:44:52

kontakt MIS

hovoří místostarosta Jiří Řezníček (ANO)

smyčka 25. září 2018
Čas záznamu

Část vysílání

Další informace

00:00:00-00:00:08

znělka Magazín Roudnice n. L.

00:00:08-00:24:35

Plachetnice na Labi

00:24:35-00:35:40

Oslava 150. výročí založení T.J. Sokol
Roudnice n.L.

00:35:40-00:41:06

Nová kontejnerová stanoviště

00:41:06-00:46:47

Slavnostní otevření sportovní haly

00:46:47-00:49:53

Motormix

00:49:53-00:57:46

Odpočinková zóna u Podlusk před
dokončením

00:57:46-01:07:34

50. výročí okupace Československa
vojsky Varšavské smlouvy

hovoří místostarosta Jiří Řezníček (ANO)
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hovoří místostarosta Jiří Řezníček (bez
uvedení politické příslušnosti)

hovoří místostarosta František Padělek (bez
uvedení politické příslušnosti)

01:07:34-01:09:34

Nová okružní křižovatka

01:09:34-01:13:13

infotext Kulturní přehled

01:13:13-01:16:31

Motormix

01:16:31-01:16:50

kontakt MIS

01:16:50-01:17:00

předěl Magazín Plus

01:17:00-01:17:34

infotext Řidičské průkazy nově od 1. 7.
2018

01:17:34-01:21:12

infotext Kulturní přehled

01:21:12-01:21:32

kontakt MIS

smyčka 26. září 2018
Čas záznamu

Část vysílání

Další informace

00:00:00-00:00:08

znělka Magazín Roudnice n. L.

00:00:08-00:24:35

Plachetnice na Labi

00:24:35-00:35:40

Oslava 150. výročí založení T.J. Sokol
Roudnice n.L.

00:35:40-00:41:06

Nová kontejnerová stanoviště

00:41:06-00:46:47

Slavnostní otevření sportovní haly

00:46:47-00:49:53

Motormix

00:49:53-00:57:46

Odpočinková zóna u Podlusk před
dokončením

00:57:46-01:07:34

50. výročí okupace Československa
vojsky Varšavské smlouvy

hovoří místostarosta Jiří Řezníček (bez
uvedení politické příslušnosti)

01:07:34-01:09:34

Nová okružní křižovatka

hovoří místostarosta František Padělek (bez
uvedení politické příslušnosti)

01:09:34-01:13:13

infotext Kulturní přehled

01:13:13-01:16:31

Motormix

01:16:31-01:16:50

kontakt MIS

01:16:50-01:17:00

předěl Magazín Plus

01:17:00-01:17:34

infotext Řidičské průkazy nově od 1. 7.
2018

01:17:34-03:10:37

Volby 2018 (setkání lídrů v Roudnici
nad Labem

03:10:37-03:14:16

infotext Kulturní přehled

03:14:16-03:14:36

kontakt MIS

hovoří místostarosta Jiří Řezníček (ANO)

5

smyčka 27. září 2018 – 30. září 2018
Čas záznamu

Část vysílání

Další informace

00:00:00-00:00:08

znělka Magazín Roudnice n. L.

00:00:08-00:05:27

Krásou pomáháme dětem

00:05:27-00:24:36

Plachetnice na Labi

00:24:36-00:35:40

Oslava 150. výročí založení T.J. Sokol
Roudnice n.L.

00:35:40-00:41:05

Nová kontejnerová stanoviště

00:41:05-00:48:58

Odpočinková zóna u Podlusk před
dokončením

00:48:58-00:52:36

infotext Kulturní přehled

00:52:36-00:57:55

Krásou pomáháme dětem

hovoří starosta Vladimír Urban (bez uvedení
stranické příslušnosti)

00:57:55-01:09:24

Rekonstrukce roudnického mostu

hovoří místostarosta František Padělek (bez
uvedení politické příslušnosti)

01:09:24-01:09:49

kontakt MIS

01:09:49-01:09:54

předěl Magazín Plus

01:09:54-01:10:27

infotext Řidičské průkazy nově od 1. 7.
2018

01:10:27-03:03:30

Volby 2018 (setkání lídrů v Roudnici
nad Labem

03:03:30-03:03:51

kontakt MIS

hovoří starosta Vladimír Urban (bez uvedení
stranické příslušnosti)

hovoří místostarosta Jiří Řezníček (ANO)

smyčka 1. října 2018
Čas záznamu

Část vysílání

Další informace

00:00:00-00:00:08

znělka Magazín Roudnice n. L.

00:00:08-00:06:18

Praha-Hamburk

00:06:18-00:11:37

Krásou pomáháme dětem

00:11:37-00:30:45

Plachetnice na Labi

00:30:45-00:41:50

Oslava 150. výročí založení T.J. Sokol
Roudnice n.L.

00:41:50-00:45:28

infotext Kulturní přehled

00:45:28-00:51:38

Praha-Hamburk

00:51:38-00:57:06

Nová kontejnerová stanoviště

hovoří místostarosta Jiří Řezníček (ANO)

00:57:06-01:08:34

Rekonstrukce roudnického mostu

hovoří místostarosta František Padělek (bez
uvedení politické příslušnosti)

hovoří starosta Vladimír Urban (bez uvedení
stranické příslušnosti)
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01:08:34-01:08:54

kontakt MIS

01:08:54-01:09:02

předěl Magazín Plus

01:09:02-03:02:08

Volby 2018 (setkání lídrů v Roudnici
nad Labem

03:02:08-03:02:41

infotext Řidičské průkazy nově od 1. 7.
2018

03:02:41-03:03:00

kontakt MIS

smyčka 2. října 2018
Čas záznamu

Část vysílání

Další informace

00:00:00-00:00:08

znělka Magazín Roudnice n. L.

00:00:08-00:06:18

Praha-Hamburk

00:06:18-00:11:37

Krásou pomáháme dětem

00:11:37-00:14:38

infotext Kulturní přehled

00:14:38-00:33:46

Plachetnice na Labi

00:33:46-00:44:50

Oslava 150. výročí založení T.J. Sokol
Roudnice n.L.

00:44:50-00:50:16

Nová kontejnerová stanoviště

hovoří místostarosta Jiří Řezníček (ANO)

00:50:16-01:44:46

Rekonstrukce roudnického mostu

hovoří místostarosta František Padělek (bez
uvedení politické příslušnosti)

01:44:46-01:05:06

kontakt MIS

01:05:06-01:05:12

předěl Magazín Plus

01:05:12-02:58:20

Volby 2018 (setkání lídrů v Roudnici
nad Labem

02:58:20-02:58:54

infotext Řidičské průkazy nově od 1. 7.
2018

02:58:54-02:59:14

kontakt MIS

02:59:14-03:05:22

Praha-Hamburk

03:05:22-03:10:42

Krásou pomáháme dětem

03:10:42-03:21:48

Oslava 150. výročí založení T.J. Sokol
Roudnice n.L.

03:21:48-03:24:49

infotext Kulturní přehled

03:24:49-04:27:44

Beseda s kandidáty do zastupitelstva

hovoří starosta Vladimír Urban (bez uvedení
stranické příslušnosti)

hovoří starosta Vladimír Urban (bez uvedení
stranické příslušnosti)

smyčka 3. října 2018
Čas záznamu

Část vysílání

00:00:00-00:00:08

znělka Magazín Roudnice n. L.

Další informace

7

Fotbalové okénko

SK Roudnice n. L.vs. Slavoj Bohušovice

00:02:24-00:05:31

infotext Pozvánky na kulturní akce

Chování v extrémních situacích, Památný
den sokolstva, Jak se žije v Zimbabwe,
Sváťovo divadlo – Zlatovláska, Taneční
kurzy, Čarodějky v kuchyni, Ondřej Ruml,
Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury,
Olympic

00:05:31-00:11:41

Praha-Hamburk

00:11:41-00:16:57

Element 2018

00:16:57-00:22:16

Krásou pomáháme dětem

00:22:16-00:25:16

infotext Kulturní přehled

00:25:16-00:44:24

Plachetnice na Labi

00:44:24-00:55:29

Oslava 150. výročí založení T.J. Sokol
Roudnice n.L.

00:55:29-01:00:54

Nová kontejnerová stanoviště

01:00:54-01:03:58

infotext Kulturní přehled

01:03:58-01:04:19

kontakt MIS

00:00:08-00:02:24

hovoří starosta Vladimír Urban (bez uvedení
stranické příslušnosti)

hovoří místostarosta Jiří Řezníček (ANO)

Chování v extrémních situacích, Památný
den sokolstva, Jak se žije v Zimbabwe,
Sváťovo divadlo – Zlatovláska, Taneční
kurzy, Čarodějky v kuchyni, Ondřej Ruml,
Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury,
Olympic

01:04:19-01:07:27

Pozvánky na kulturní akce

01:07:27-01:07:36

předěl Magazín Plus

01:07:36-03:00:40

Volby 2018 (setkání lídrů v Roudnici
nad Labem

03:00:40-03:01:14

infotext Řidičské průkazy nově od 1. 7.
2018

03:01:14-03:01:34

kontakt MIS

03:01:34-03:07:44

Praha-Hamburk

03:07:44-03:10:59

Fotbalové okénko

SK Roudnice n. L.vs. Slavoj Bohušovice

03:10:59-03:15:17

Krásou pomáháme dětem

hovoří starosta Vladimír Urban (bez uvedení
stranické příslušnosti)

03:15:17-03:20:32

Element 2018

03:20:32-03:31:37

Oslava 150. výročí založení T.J. Sokol
Roudnice n.L.

03:31:37-03:34:38

infotext Kulturní přehled

04:37:34-04:37:34

Beseda s kandidáty do zastupitelstva

smyčka 4. října 2018
Čas záznamu

Část vysílání

Další informace
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00:00:00-00:00:08

znělka Magazín Roudnice n. L.

00:00:08-00:02:24

Fotbalové okénko

SK Roudnice n. L.vs. Slavoj Bohušovice

00:02:24-00:05:31

infotext Pozvánky na kulturní akce

Chování v extrémních situacích, Památný
den sokolstva, Jak se žije v Zimbabwe,
Sváťovo divadlo – Zlatovláska, Taneční
kurzy, Čarodějky v kuchyni, Ondřej Ruml,
Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury,
Olympic

00:05:31-00:11:41

Praha-Hamburk

00:11:41-00:16:57

Element 2018

00:16:57-00:22:16

Krásou pomáháme dětem

00:22:16-00:25:16

infotext Kulturní přehled

00:25:16-00:44:24

Plachetnice na Labi

00:44:24-00:55:29

Oslava 150. výročí založení T.J. Sokol
Roudnice n.L.

00:55:29-01:00:54

Nová kontejnerová stanoviště

01:00:54-01:03:58

infotext Kulturní přehled

01:03:58-01:04:19

kontakt MIS

hovoří starosta Vladimír Urban (bez uvedení
stranické příslušnosti)

hovoří místostarosta Jiří Řezníček (ANO)

Chování v extrémních situacích, Památný
den sokolstva, Jak se žije v Zimbabwe,
Sváťovo divadlo – Zlatovláska, Taneční
kurzy, Čarodějky v kuchyni, Ondřej Ruml,
Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury,
Olympic

01:04:19-01:07:27

Pozvánky na kulturní akce

01:07:27-01:07:36

předěl Magazín Plus

01:07:36-02:38:58

21. veřejné zasedání zastupitelstva města
Roudnice nad Labem

02:38:58-04:32:02

Volby 2018 (setkání lídrů v Roudnici
nad Labem

04:32:02-04:32:36

infotext Řidičské průkazy nově od 1. 7.
2018

04:32:36-04:32:55

Praha-Hamburk

04:32:55-04:41:20

Fotbalové okénko

SK Roudnice n. L.vs. Slavoj Bohušovice

04:41:20-04:46:38

Krásou pomáháme dětem

hovoří starosta Vladimír Urban (bez uvedení
stranické příslušnosti)

04:46:38-04:51:53

Element 2018

04:51:53-05:02:59

Oslava 150. výročí založení T.J. Sokol
Roudnice n.L.

05:02:59-05:02:59

infotext Kulturní přehled

05:02:59-06:08:54

Beseda s kandidáty do zastupitelstva

smyčka 5. října 2018
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Čas záznamu

Část vysílání

00:00:00-00:00:08

znělka Magazín Roudnice n. L.

00:00:08-00:07:05

Podřipské muzeum zve na výstavu

Další informace

00:07:05-00:10:12

infotext Pozvánky na kulturní akce

Chování v extrémních situacích, Památný
den sokolstva, Jak se žije v Zimbabwe,
Sváťovo divadlo – Zlatovláska, Taneční
kurzy, Čarodějky v kuchyni, Ondřej Ruml,
Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury,
Olympic

00:10:12-00:12:26

Fotbalové okénko

SK Roudnice n. L.vs. Slavoj Bohušovice

00:12:26-00:17:41

Element 2018

00:17:41-00:20:41

infotext Kulturní přehled

00:20:41-00:26:52

Praha-Hamburk

00:26:52-00:32:11

Krásou pomáháme dětem

00:32:11-00:43:16

Oslava 150. výročí založení T.J. Sokol
Roudnice n.L.

00:43:16-00:43:37

kontakt MIS

00:43:37-02:12:53

21. veřejné zasedání zastupitelstva města
Roudnice nad Labem

02:12:53-02:15:55

infotext Kulturní přehled

02:15:55-02:16:15

kontakt MIS

hovoří starosta Vladimír Urban (bez uvedení
stranické příslušnosti)

Co se týče příspěvků, které smyčky obsahovaly, jednalo se v souladu s licenčními podmínkami
o informace o kulturním a společenském životě v Roudnici nad Labem a též o informace o
činnosti města Roudnice nad Labem a jeho příspěvkových organizací pro potřeby občanů
města. Výskyt reportážních příspěvků, které by tematizovaly volby, nebyl zaznamenán. Z
hlediska monitoringu jsou tak zásadní příspěvky, které přinášejí „informace o činnosti města“,
jelikož z logiky věci zároveň slouží i jako prezentace činnosti vedení města, případně i
samotných zástupců vedení města. K prezentaci znovu kandidujících zástupců vedení města
však mohou sloužit i příspěvky o kulturním a společenském životě ve městě, pokud v nich
nějakým způsobem vystupují či figurují.
Monitorovaný úsek vysílání obsahoval čtyři příspěvky, které se týkaly činnosti města a zároveň
v nich vystupovali zástupci jeho vedení. Jednalo se o příspěvky Nová okružní křižovatka,
Obnovení provozu bazénu po letní odstávce, Rekonstrukce roudnického mostu a Nová
kontejnerová stanoviště.
V příspěvku Nová okružní křižovatka přináší místostarosta František Padělek (není
identifikován politickou příslušností, jíž je „politické uskupení nezávislých kandidátů Společně
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pro Roudnici nad Labem“) v rozhovoru s reportérem informace týkající se stavby kruhového
objezdu. Lze říci, že se jednalo o věcné informace, které není možné vnímat jako součást
předvolební kampaně. Totéž lze říci i v souvislosti s příspěvkem Nová kontejnerová stanoviště,
v němž pro změnu místostarosta Jiří Řezníček (tentokrát ovšem s uvedením stranické
příslušnosti ANO 2011) předkládá v rozhovoru informace, o nichž lze uvažovat v intencích
veřejného zájmu a těžko je lze považovat za prezentaci kandidáta, která by znevýhodňovala
ostatní kandidáty.
V případě příspěvku Rekonstrukce roudnického mostu se jedná o reportáž z jednání zástupců
města Roudnice n. L. (a obce Vědomice) na krajském úřadě Ústeckého kraje. Reportáž je pojata
jako spor o podobu rekonstrukce mostu, přičemž obě strany jednání dostaly prostor k prezentaci
svých postojů. Za Roudnici n. L. se vyjadřuje místostarosta František Padělek a městský
architekt Jan Drahozal, za Radu Ústeckého kraje Ladislav Drlý (radní pro investice a majetek).
Ani u jednoho není uvedena stranická příslušnost. V tomto ohledu je přitom zajímavé, že
městský architekt Jan Drahozal zároveň v té době figuroval jako č. 2 na kandidátce Akce R
(jedná se o kandidátní listinu vzniklou na platformě TOP 09). Ladislav Drlý je pak radním
Ústeckého kraje za KSČM, ale to není v kontextu analýzy nikterak zásadní informace. Reportáž
měla vzhledem k aktuálnosti dané události opět zřejmou lokální informační hodnotu a těžko tak
mohla zvýhodňovat vystupující kandidáty. To, že kandidát Jan Drahozal vlastně vystupoval
v expertní roli, která jistě mohla přispět k jeho pozitivnímu obrazu, je dáno souběhem jeho
funkce a kandidatury, což je skutečnost zcela nezávislá na tvůrci reportáže.
Dotyčné reportáže lze tedy považovat za informace o činnosti města Roudnice nad Labem,
které se ve svém obsahu nejeví jako ovlivněné předvolebním bojem. Samozřejmě nelze
vyloučit, že v probíraných tématech může figurovat nějaký typ kontroverze, která by
vyžadovala vyjádření protistrany (pravděpodobně opozice), nicméně tato skutečnost nebyla
v žádném z témat zaznamenána. V příspěvku Rekonstrukce roudnického mostu vystupoval Jan
Drahozal, přičemž jeho vyjádření bylo zcela v souladu s vedením města.
Příspěvek nazvaný Obnovení provozu bazénu po letní odstávce je o něco problematičtější.
Místostarosta František Padělek (opět bez identifikace politické příslušnosti) zde sice opět
v rozhovoru s reportérem prezentuje jednak informace o odstávce bazénu, které je nutné vnímat
jako informační servis, zároveň však hovoří i o znovuotevření letního koupaliště. Uvádí, že je
to v plánu na příští volební období, ale termín otevření bude záviset na složení zastupitelstva,
na dohodě politických subjektů a na finančních prostředcích města. Je samozřejmě otázkou,
zdali to tak zamýšlel, ale nepřímo tímto způsobem vlastně naznačuje, že pokud lidé opět zvolí
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subjekty zastoupené v dosavadní Radě, mohou počítat s dřívějším znovuotevřením koupaliště.
To samozřejmě představuje jisté prezentační zvýhodnění, které ovšem opět do značné míry
vyplývá z tematického zaměření programu a v jednom izolovaném příspěvku jej nelze
považovat za porušení vyváženosti. Ač se zařazení příspěvku nejeví v předvolebním období
jako příliš vhodné, je nutné poznamenat, že byl naposledy odvysílán 19. září 2018, tedy nikoliv
bezprostředně před volbami.
Vysílání dále obsahovalo dva příspěvky, v nichž vystupovali zástupci vedení města a jeden
opoziční kandidát, ačkoliv se netýkaly záležitostí správy obce. Příspěvek 50. výročí okupace
Československa vojsky Varšavské smlouvy je sestřihem z pietního setkání na náměstí
organizovaného místním lékařem Tomášem Petrákem, jinak též č. 4 na kandidátce KDU-ČSL
do voleb (to není v příspěvku jakkoliv zmíněno či jen naznačeno). Na záběrech lze zahlédnout
i některé další kandidáty (lídra KDU-ČSL Radima Svobodu a lídra Akce R Richarda
Červeného). Tomáš Petrák nehovoří přímo na kameru, příspěvek obsahuje úryvky jeho
vystoupení. K akci se ale obšírně vyjadřuje místostarosta Jiří Řezníček (bez uvedení politické
příslušnosti, jinak lídr ANO 2011), který ji chválí jako občanskou iniciativu a přidává příslib,
že město bude podobné akce vždy podporovat. V příspěvku tedy dostali přímo či nepřímo
prostor dva kandidáti dvou konkurenčních politických subjektů. To je jistě mohlo oproti
ostatním zvýhodnit, nicméně je nutné vzít v úvahu, že příspěvek na programu provozovaného
městem informoval o akci opozičního kandidáta, o níž se pochvalně vyjádřil zástupce starosty
(aniž by byla jmenována jeho politická příslušnost). V tomto kontextu lze snad prakticky
vyloučit jakýkoliv „vedlejší“ záměr tvůrců příspěvku.
V příspěvku Krásou pomáháme dětem hovoří na kameru starosta města Vladimír Urban (není
uvedena jeho politická příslušnost, jíž je Společně pro Roudnici nad Labem), přičemž popisuje,
jakých služeb nabízených v rámci dané charitativní akce využil a celkově se o ní pochvalně
vyjadřuje. Ačkoliv nelze zařazování podobných vyjádření v rámci reportáží ze společenského
dění považovat v předvolebním období za šťastné, jedná se o jedinou promluvu starosty města
v rámci monitorovaného období (nepočítáme-li záznam z jednání zastupitelstva), a tudíž nelze
konstatovat, že by byl v celku vysílání jakkoliv zvýhodňován.
Posledním, z hlediska předvolebního období signifikantním příspěvkem, je reportáž nazvaná
Odpočinková zóna u Podlusk před dokončením. V té nevystupují žádní zástupci města, ale týká
se investice města.

Tuto investici ovšem netematizuje z hlediska účelu, ale spíše řeší

harmonogram a průběh prací či kvalitu stavebního provedení. Jedná se tedy o poměrně
standardní reportáž o lokálním dění, která by mimo předvolební období neměla potenciál
12

vyvolat jakoukoliv pozornost z hlediska možného porušení zásad objektivity a vyváženosti.
Vzhledem k exponovanému období před volbami si však její zařazení zasloužilo zmínku. Lze
nicméně uzavřít, že investor obratně naplánoval dokončovací práce krátce před volbami, což
však nelze považovat za důvod, proč by bylo nutné o stavbě mlčet.
Z kvantitativního hlediska je přítomnost kandidujících mluvčích shrnuta v Tabulce 1:
Tab. 1: Kandidující mluvčí v reportážních příspěvcích

Kandidátní listina

počet příspěvků =
počet promluv

Společně pro Roudnici n. L.

3

ANO 2011

2

Společně pro Roudnici n. L.

1

Jan Drahozal

Akce R

1

Tomáš Petrák

KDU-ČSL

1

mluvčí
František Padělek
Jiří Řezníček
Vladimír Urban

Tabulka uvádí pouze počty premiérových příspěvků. Vzhledem k neustálému opakování
v rámci různých variant smyček jsou celkové počty odvysílání mnohonásobně větší a zároveň
velmi těžko dopočitatelné (to platí i o celkové stopáži promluv). K popsaným příspěvkům lze
nicméně uvést, že tvoří pouze menšinu z

20 reportážních příspěvků uvedených

v monitorovaném období. Jejich časový podíl je ovšem ještě mnohem menší, jelikož z hlediska
stopáže se řadily spíše k těm kratším.
Pokud jde tedy o reportážní složku vysílání programu, lze konstatovat, že přes přítomnost pouze
některých kandidátů ve vysílání (kterou však je nutné posuzovat z hlediska samotného
zaměření programu stanoveného licenčními podmínkami) a jisté dílčí (výše popsané)
nedostatky lze konstatovat soulad monitorovaného vysílání se zákonem. Kvantitativní analýza
potenciálně problematických příspěvků neprokázala zjevné zvýhodňování politických
subjektů, jejichž zástupci zasedají v Radě města.

Vysílání ovšem obsahovalo též dva pořady s předvolební tématikou – vysílány byly pod názvy
Volby 2018 (s podtitulem setkání lídrů v Roudnici nad Labem) a Beseda s kandidáty do
zastupitelstva v Roudnici nad Labem.

Volby 2018
Jednalo se o „záznam setkání lídrů kandidátek komunálních voleb 2018 v Roudnici nad Labem,
pořádané spolkem My jsme Roudnice z.s., které proběhlo 25. 9. 2018 v kině Sokol“ (tímto
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titulkem je pořad identifikován ve svém průběhu). Jedná se tedy o záznam akce, kterou
neuspořádal provozovatel vysílání. To však nic nemění na jeho povinnosti zajistit vysílání
pořadů, které dodržují zásady objektivity a vyváženosti. Úvodem je též nutné zmínit, že
předsedou představenstva daného spolku je Radim Svoboda, jinak lídr kandidátky KDU-ČSL.
Tuto skutečnost ještě samu o sobě nelze považovat za porušení zásad objektivity a vyváženosti,
nicméně je nutné se zaměřit na otázku, zda nebyl daný kandidát či strana, kterou reprezentuje,
v rámci diskuse nějakým způsobem zvýhodněn.
Diskuse se zúčastnili lídři všech kandidujících stran a hnutí.
Samotné „setkání“ mělo poměrně specifickou podobu. Moderátorka Kateřina Zeka Dombiová
(která v úvodu předeslala, že je ze Šumperka a kandidáty vůbec nezná) nejprve představila
jednotlivé kandidáty, načež hned dala prostor pro dotazy z publika. Tyto dotazy byly buď
směřovány na konkrétní kandidáty, nebo na ně zodpovídali ti kandidáti, kteří si vzali slovo.
Z logiky věci polemické dotazy směřovaly zejména na zástupce tehdejší Rady města (koalice
Společně pro Roudnici, ANO 2011 a KSČM). Nejednalo se nicméně o nijak zásadní a
konkrétně směřovanou kritiku (otázky: co se za posledních 7 let podařilo změnit, přičemž
tazatel předeslal, že dle něj nic; jak se budou řešit přetrvávající problémy s nemocnicí a mostem
apod.). Zásadně kritický dotaz však směřoval na zástupce Akce R a též člena TOP 09 Richarda
Červeného, a to v souvislosti s rolí Akce R na vzniku studie veřejných prostranství, která dle
tazatelky není vůbec apolitická. Je zajímavé, že kandidáta se do značné míry zastali někteří
z ostatních lídrů. To svědčí o velmi poklidném až konsenzuálním průběhu diskuse mezi
samotnými kandidáty. Dalším mírně konfliktním prvkem pak byla názorová výměna mezi
dosavadními členy Rady města a zástupcem Sokola, s nímž město vede složitá jednání týkající
se pronájmu a rekonstrukce sportovních a společenských prostor.
Moderátorka sehrála velmi pasivní roli, přičemž diskuse často probíhala spíše samovolně.
V průběhu večera moderátorka nadnesla tři témata, k nimž se měli účastníci vyjádřit (v případě
tématu potřebných investic města si vzal slovo Radim Svoboda, načež moderátorka dala opět
slovo dotazům z publika).
Vzhledem k popsané povaze diskuse se nejeví jako účelné sledovat dále míru polemičnosti a
zacílení dotazů, jelikož se ve většině případů jednalo o dotazy publika, jejichž adresát navíc
nebyl často vůbec specifikován a odpovídali ti z účastníků, kteří měli zájem. V tomto ohledu
má problematickou výpovědní hodnotu i statistika počtu a délky promluv účastníků (viz Tab.
1).
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Tab. 2: Počet a délka promluv hostů pořadu Volby 2018

celková délka
promluv

průměrná délka
promluv

počet
promluv

počet otázek
vůči hostu

Zdenka Vachková (ODS)

4:33

68 s

4

4

Richard Červený (Akce R)

9:57

75 s

8

8

Šárka Hartychová (ČSSD)

16:46

100 s

10

5

František Padělek (Společně pro Roudnici n. L.)

22:16

111 s

12

8

Jiří Řezníček (ANO 2011)

9:27

71 s

8

7

Radim Svoboda (KDU-ČSL)

5:15

39 s

8

4

Miroslav Pém (KSČM)

14:24

79 s

11

5

host

Z tabulky vyplývají poměrně značné rozdíly jak v množství a délce výpovědí, tak počtu
směřovaných dotazů. Nicméně počet dotazů je do značné míry pouze ilustrativní, jelikož, jak
bylo uvedeno výše, slovo si většinou mohl po vyřčení dotazů vzít vlastně kdokoliv. Též reakce
na promluvy ostatních účastníků byly moderátorkou regulovány jen v minimální míře, tudíž
počet a souhrnná délka výpovědí závisela na diskusním naturelu a dovednostech jednotlivých
kandidátů. Rozhodně nelze konstatovat, že by byl některý z kandidátů jakkoliv protežován,
nebo naopak omezován. Zejména je v tomto ohledu nutné zmínit Radima Svobodu, který i
jakožto „organizátor“ setkání dosáhl druhé nejnižší celkové délky výpovědí a děleného
nejnižšího počtu otázek (které v žádném případě nelze považovat za vstřícné – jednalo se o
neutrální dotazy, které směřovaly i na ostatní účastníky). Jako do jisté míry kontroverzní
záležitost lze hodnotit skutečnost, že jej moderátorka nechala odpovídat jako jediného na otázku
týkající toho, co v Roudnici chybí a do čeho by mělo město investovat (viz výše). Ostatní
diskutující nicméně nejevili aktivní snahu se k tomuto tématu vyjádřit, tudíž lze danou
záležitost těžko považovat za zvýhodnění. Spíše jako jakýsi nedostatek na straně moderátorky,
které se nepodařilo další kandidáty přimět k odpovědi.

Beseda s kandidáty do zastupitelstva v Roudnici nad Labem
Jedná se o předvolební akci pořádanou v prostorách obřadní síně MÚ v Roudnici nad Labem.
Opět se jí zúčastnili lídři všech kandidujících stran a hnutí. Ti postupně vylosovali sedm otázek
či témat, k nimž se následně každý z nich v minutovém limitu vyjádřil. Žádné doplňující dotazy
od moderátora či publika pořad neobsahoval. V průběhu relace se pak objevoval titulek, že se
jedná o převzatý pořad TV LTM.
Jak bylo uvedeno výše, pořad byl koncipován tak, že každý z účastníků měl zcela rovné
podmínky. Zároveň je nicméně nutné poznamenat, že ne všichni účastníci se zcela drželi
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minutového limitu na odpověď. Poměrně značné rozdíly v průměrných délka promluv je však
dána i tím, že někteří účastníci ani nevyužili ve všech svých odpovědích nabídnutý prostor.
Vzhledem k tomu, že kamera v průběhu promluv zabírala pouze mluvčí, není zřejmé, do jaké
míry jim moderátor signalizoval vypršení limitu. Každopádně žádného z mluvčích (každý
z nich v některé z odpovědí limit překročil) nepřerušil. Lze tak říci, že všichni měli víceméně
stejné podmínky, které se však zároveň přizpůsobovaly jejich rétorickému naturelu. Stanovený
limit nicméně nikdo z nich nepřekračoval soustavně v takové míře, aby to bylo nutné považovat
za jednoznačné zvýhodnění. Jedinou částečnou výjimku tvoří poslední promluva Šárky
Hartychové, která trvala 116 vteřin. V tomto případě však bylo z výrazu mluvčí zřejmé, že
moderátor překročení limitu signalizoval, nicméně mluvčí se nenechala přerušit. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o poslední odpověď, těžko již mohl moderátor situaci jakkoliv „napravit“.

Tab. 3: Délka promluv hostů pořadu Beseda s kandidáty do zastupitelstva v Roudnici nad Labem

celková délka
promluv

průměrná délka
promluv

Zdenka Vachková (ODS)

7:54

68 s

Richard Červený (Akce R)

8:36

74 s

Šárka Hartychová (ČSSD)

9:38

83 s

František Padělek (Společně pro Roudnici n. L.)

6:16

54 s

Jiří Řezníček (ANO 2011)

7:22

63 s

Radim Svoboda (KDU-ČSL)

5:37

48 s

Miroslav Pém (KSČM)

7:53

68 s

host

Celkově lze konstatovat, že pořad ctil zásady objektivity a vyváženosti.

ZÁVĚR
Analýza vysílání programu televize MIS před volbami do zastupitelstev obcí v roce 2018
neshledala porušení zákona, ačkoliv je nutné konstatovat, že program v monitorovaném období
vykázal některé problematické momenty. Ve vysílání reportážní části nedostali prostor zástupci
všech kandidujících subjektů, přičemž v některých případech mohla přítomnost určitých
kandidátů zavdat podezření na možné zvýhodnění. Kvalitativní posouzení dotyčných příspěvků
ovšem vyvrátilo možné porušení zákona. V tomto ohledu je nutné též přihlédnout ke
skutečnosti, že vysílání obsahovalo i speciální předvolební část složenou z diskusních pořadů,
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v nichž se dostalo víceméně rovného prostoru všem kandidujícím subjektům, respektive lídrům
jejich kandidátek.
Lze tak konstatovat, že vysílání programu MIS před volbami do zastupitelstev obcí v roce 2018
dodrželo zásady objektivity a vyváženosti a bylo tak v souladu s ustanoveními § 31 odst. 2 a 3
zákona č. 231/2001 Sb.

Rada se seznámila s analýzou vysílání programu MIS provozovatele Město Roudnice nad
Labem před volbami do zastupitelstev obcí a Senátu PČR v roce 2018, v období 10. 9. – 5. 10.
2018.

Zpracoval: David Chudoba
26. dubna 2019
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Přijatá usnesení a shrnutí dalšího vývoje

Usnesení přijaté dne 14. května 2019 (zasedání Rady č. 9/2019):
-

Rada se seznámila s analýzou vysílání programu MIS provozovatele Město Roudnice nad
Labem před volbami do zastupitelstev obcí a Senátu PČR v roce 2018, v období 10. 9. – 5. 10.
2018.

Dle výsledků předložené analýzy byly zpravodajské i politicko-publicistické příspěvky na programu MIS
ve dnech před volbami do zastupitelstev obcí a Senátu PČR 2018, tj. 10. 9. až 5. 10. 2018, odvysílány v
souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. Zkoumané příspěvky splňovaly kritéria vyváženosti a objektivity a
ve svém celku nevedly k upřednostňování žádné politické strany ani hnutí. Rada se s analýzou
seznámila a vzhledem k jejím závěrům nepřistoupila k dalším právním krokům.
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