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Provozovatel: Otrokovická BESEDA, s.r.o. 

Program: Městská televize Otrokovice 

Druh vysílání: Televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů 

Věc: Monitoring vysílání v období 10. září–5. října 2018 z hlediska objektivity a vyváženosti informování 
před volbami do zastupitelstev obcí a Senátu 2018 

Základní informace 

Úsek vysílání programu Městská televize Otrokovice z období 10. září–5. října 2018 v časovém úseku 
od 00:00 do 24:00 hodin, tj. celkově z 26 dnů, byl od provozovatele Otrokovická BESEDA, s.r.o., vyžádán 
dopisem č. j. RRTV/17120/2018-bur. 

Provozovatel pro nahrání záznamu využil veřejné datové sítě (šifrovaný FTP přenos) a dodání záznamu 
(společně s doprovodným komentářem) potvrdil dne 23. října 2018 (č. j. RRTV/18347/2018-vra). 

Program je vysílán na základě rozhodnutí č. j. sve/2814/2011 ze dne 6. září 2011 (sp. zn. 
2011/609/sve/Otb). 

Licenční podmínky 
Název (označení) programu: Městská televize Otrokovice 

Základní programová specifikace: obecní zpravodajsko-informační a vzdělávací program 

Územní rozsah vysílání: katastrální území 716731 Otrokovice, 716766 Kvítkovice u Otrokovic, okres 
Zlín 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

Další programové podmínky: 

Logo: Městská televize Otrokovice 

Vysílací blok složený z obrazového a textově-grafického vysílání v časovém rozsahu 180 minut: 

Zprávy Městské televize Otrokovice 
obrazové zpravodajské reportáže o dění ve městě i v regionu: 
- premiéra v úterý a v pátek v 18:00 hodin 
- v dolní části obrazovky poběží textová smyčka pro sluchově postižené 
- časový rozsah vysílání cca 25 minut. 

Tematicky obrazový blok 
vzdělávací, publicistické, dokumentární, zábavné, tematické či odborné obrazové pořady vlastní nebo 
převzaté výroby: 
- repríza 1x za 14 dní (každý jednotlivý pořad bude reprizován samostatně - nebude reprizován celý 
blok najednou) 
- časový rozsah vysílání cca 110 minut. 

Textová a grafická smyčka 
základní občanské informace včetně informací z úřední desky MěU personální a soukromá oznámení, 
oznámení sportovních, kulturních a dalších zájmových spolků a subjektů; 
- ordinační hodiny lékařů, oznámení městských společností a další informace z Otrokovic a okolí. 
- aktualizace 1x za 14 dní nebo podle potřeby; 
- časový rozsah vysílání cca 30 minut. 
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Mezi jednotlivými pořady bude zařazeno počasí, časomíra (textová a grafická podoba cca 6 minut); 
hydrometeorologie - aktuální stav řek (textová a grafická podoba cca 6 minut).  

Analýza 

Program Městská televize Otrokovice byl zahrnut do okruhu místních kabelových programů 
monitorovaných v období před volbami do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu 2018. 

Otrokovice se nacházejí v okresu Zlín a spadají do senátního volebního obvodu číslo 80, kde v roce 2018 
probíhala i volba senátora. Monitoring se tedy týkal vysílání před volbami do zastupitelstev obcí, které 
proběhly 5. a 6. října 2018, i prvního kola volby senátora, jež probíhalo ve stejném termínu. Hlavním 
cílem bylo posouzení obsahu vysílání z hlediska dodržení § 31 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb., a 
případně z hlediska výskytu nepovolené politické reklamy. Monitoring dalších aspektů byl doplňkový. 

Popis záznamů 

Složka s dodanými záznamy obsahovala celkem pět audiovizuálních souborů ve formátu .mpg a jeden 
textový komentář ve formátu .docx. Tento komentář se liší od komentáře zaslaného společně 
s potvrzením nahrání materiálů, v tomto souboru je navíc přiložený popis, který určuje data vysílání 
zaslaných souborů (průvodní dopis je součástí příloh). 

 Název souboru Vysíláno od1 Délka 

1 0000_0030_10092018 10. 9.–14. 9. 2018 02:59:59 

2 1800_2100_14092018 14. 9.–21. 9. 2018 02:59:59 

3 1800_2100_21092018 21. 9.–28. 9. 2018 02:59:59 

4 1800_2100_28092018 28. 9.–7. 10. 2018 02:59:59 

5 MTVO 07_10_2018 vysilani 7. 10. 2018 00:13:08  

V dopisu jsou dále upřesněné některé okolnosti, které se týkají předmětného vysílání. Provozovatel 
upozorňuje, že v pátek 5. 10. 2018 v 18:00 nebyla odvysílaná premiéra zpravodajství (premiéra 
zpravodajství má být zařazena každé úterý a pátek v 18:00), neboť se v tento den konalo první kolo 
voleb. Premiérové zpravodajství proto výjimečně zařadil až v neděli 7. 10. ráno, kdy byly známé oficiální 
výsledky voleb. Tuto informaci poté zařadil do zpráv. Záznam tohoto zpravodajství, ačkoli nebylo 
vyžádáno, také přiložil (záznam MTVO 07_10_2018 vysilani). Dále upřesnil, že k tomuto kroku se uchýlil 
z důvodu vyšší aktuálnosti zpravodajství. 

Dalším výjimečným momentem ve sledovaném období bylo, že aktuální zpravodajství bylo zveřejněné 
i ve státní svátek (28. 9. 2018), protože se podle vyjádření provozovatele ve městě konala řada 
zajímavých akcí. V závěru provozovatel dodává, že doufá, že tyto úpravy nebudou mít vliv na negativní 
hodnocení záznamu, a veškeré změny proběhly v zájmu diváka. 

Obsah vysílání 

Záznam 0000_0030_10092018 

Čas záznamu Část vysílání Obsah 

00:00:00 Zprávy Městské televize Otrokovice Zpravodajský pořad (premiéra) 
Reportáže: 

                                                           
1 Data vysílání byla určena na základě informací uvedených v průvodním dopise provozovatele. 
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Začátek školního roku – přivítání prvňáčků (jako 
hosté mimo jiné starosta a místostarosta města); 
Výstava na louce; 
Folklorní festival; 
Soutěž dobrovolných hasičů; 
Turnaj v házené žen 

00:23:05 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

00:24:05 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

00:25:11 Napajedelský infokanál Zpravodajský pořad (premiéra) 
Reportáže: 
Zásah pyrotechniků; 
Výstava Století Napajedel (na výstavě promluvila 
starostka); 
Požár rodinného domu; 
Výstava Jaroslav Novák Srpen 1968 (v závěru 
starostka a místostarosta položili květiny na hrob) 

00:36:44 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

00:37:44 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

00:38:18 Infotext Informace o možnostech příspěvků do Infotextu, 
Nabídky práce, Oznámení, Akce 

00:43:06 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

00:44:06 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

00:44:40 Zprávy Městské televize Otrokovice Opakování aktuálního vysílání zpráv, viz výše 

01:07:44 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

01:08:44 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

01:09:19 Napajedelský infokanál Opakování aktuálního vysílání zpráv, viz výše 

01:21:24 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

01:22:24 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

01:22:58 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

01:28:00 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

01:32:46 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

01:37:32 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

01:42:16 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

01:47:00 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

01:48:00 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

01:48:32 Zprávy Městské televize Otrokovice Opakování aktuálního vysílání zpráv, viz výše 

02:11:38 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

02:12:38 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

02:13:04 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

02:13:31 Zprávy Městské televize Otrokovice Opakování aktuálního vysílání zpráv, viz výše 

02:36:36 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

02:37:36 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  
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02:37:58 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

02:42:49 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

02:47:36 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

02:52:26 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

02:57:22 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

02:59:27 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

 

Záznam 1800_2100_14092018 

Čas záznamu Část vysílání Obsah 

00:00:00 Zprávy Městské televize Otrokovice Zpravodajský pořad (premiéra) 
Reportáže: 
Otrokovice získaly ze státních a evropských fondů za 
poslední čtyři roky přes 207 milionů (včetně 
vyjádření starosty); 
Potravinová sbírka; 
Příprava teplárny na topnou sezónu; 
Podezření na požár skladu; 
Evropský týden mobility, program pro školáky (mluví 
vedoucí odboru dopravně-správního a místostarosta 
města); 
Juniorský mistr světa ve veslování 2018 (gratulace 
starosty města); 
Zahájení sezóny florbalu  

00:15:33 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

00:16:33 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

00:17:08 Zprávy Městské televize Otrokovice Repríza zpravodajského pořadu z předchozího 
záznamu 
Reportáže: 
Začátek školního roku – přivítání prvňáčků; 
Výstava na louce; 
Folklorní festival; 
Soutěž dobrovolných hasičů; 
Turnaj v házené žen 

00:40:13 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

00:41:13 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

00:41:49 Napajedelský infokanál Repríza zpravodajského pořadu z předchozího 
záznamu 

00:53:51 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

00:54:51 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

00:55:25 Infotext Informace o možnostech příspěvků do Infotextu, 
Nabídky práce, Oznámení, Akce 

01:00:35  Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

01:05:37 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

01:10:40 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

01:15:45 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 
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01:20:52 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

01:25:53 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

01:30:55 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

01:31:55 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

01:32:30 Zprávy Městské televize Otrokovice Opakování aktuálního vysílání zpráv, viz výše 

01:48:03 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

01:49:03 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

01:49:37 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

01:54:43 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

01:59:49 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

02:04:52 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

02:09:53 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

02:10:53 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

02:11:28 Zprávy Městské televize Otrokovice Opakování aktuálního vysílání zpráv, viz výše 

02:27:02 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

02:28:02 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

02:28:36 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

02:33:48 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

02:38:46 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

02:43:49 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

02:49:02 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

02:53:58 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

02:59:00 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

02:59:29 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

 

Záznam 1800_2100_21092018 

Čas záznamu Část vysílání Obsah 

00:00:00 Zprávy Městské televize Otrokovice Zpravodajský pořad (premiéra) 
Reportáže: 
Začátek školního roku na středních školách; 
Evropský týden mobility (krátké vyjádření starosty); 
Akce Preventivní vlak; 
Výstava Kraj pod Pálavou; 
Akce Můj první gól 

00:20:42 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

00:21:42 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

00:22:17 Zprávy Městské televize Otrokovice Repríza zpravodajského pořadu z předchozího 
záznamu 
Reportáže: 
Otrokovice získaly ze státních a evropských fondů za 
poslední čtyři roky přes 207 milionů; 
Potravinová sbírka; 
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Příprava teplárny na topnou sezónu; 
Podezření na požár skladu; 
Evropský týden mobility, program pro školáky;  
Juniorský mistr světa ve veslování 2018; 
Zahájení sezóny florbalu 

00:37:50 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

00:38:50 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

00:39:26 Napajedelský infokanál Zpravodajský pořad (premiéra) 
Reportáže: 
Nový školní rok; 
Premiéra pohádky Karkulka, jak ji neznáte; 
Rockové koncerty; 
Zkouška vodní práce loveckých psů 

00:55:00 Napajedelský infokanál Zpravodajský pořad (premiéra) 
Reportáže: 
Rekonstrukce 1. základní školy přes prázdniny; 
Návštěva nejlepšího českého šachisty; 
Oldies party; 
Nábor dětí do oddílu házené 

01:08:51 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

01:09:51 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

01:10:25 Infotext Informace o možnostech příspěvků do Infotextu, 
Nabídky práce, Oznámení, Akce 

01:18:10 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

01:25:58 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

01:33:42 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

01:41:25 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

01:49:10 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

01:56:52 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

01:57:52 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

01:58:27 Zprávy Městské televize Otrokovice Opakování aktuálního vysílání zpráv, viz výše 

02:19:08 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

02:20:08 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

02:20:43 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

02:28:30 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

02:36:14 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

02:37:14 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

02:37:50 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

02:45:30 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

02:53:18 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

02:59:00 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

02:59:29 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  
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Záznam 1800_2100_28092018 

Čas záznamu Část vysílání Obsah 

00:00:00 Zprávy Městské televize Otrokovice Zpravodajský pořad (premiéra) 
Reportáže: 
Sociální pracovnice z Otrokovic získaly ocenění 
(poděkování místostarosty města); 
Evropský týden mobility (průběh popisuje mimo jiné 
místostarosta města); 
Masarykova základní škola oslavila 30 let nové 
budovy (vyjádření emeritního starosty Otrokovic); 
Pasování prvňáčků; 
Partnerské vztahy města (vyjádření starosty města); 
Studenti vozí seniory elektrorikšou (pochvala 
projektu mimo jiné starostou města) 

00:24:16 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

00:25:16 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

00:25:50 Zprávy Městské televize Otrokovice Repríza zpravodajského pořadu z předchozího 
záznamu 
Reportáže: 
Začátek školního roku na středních školách; 
Evropský týden mobility; 
Akce Preventivní vlak; 
Výstava Kraj pod Pálavou; 
Akce Můj první gól 

00:46:33 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

00:47:33 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

00:48:10 Slavnostní akademie ZŠ TGM 
Otrokovice 

Akce k oslavě 30 let nové budovy základní školy 

02:31:49 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

02:32:49 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

02:33:23 Infotext Informace o možnostech příspěvků do Infotextu, 
Nabídky práce, Oznámení, Akce 

02:41:10 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

02:48:54 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

02:56:36 Infotext Opakování předchozího obsahu, viz výše 

02:58:40 Předěl Městská televize Otrokovice, otáčející se logo 

02:59:26 Předěl Město Otrokovice – Záběry přírody a města  

 

Záznam MTVO 07_10_2018 vysilani 

Čas záznamu Část vysílání Obsah 

00:00:00 Zprávy Městské televize Otrokovice Zpravodajský pořad (premiéra) 
Reportáže: 
Výsledky voleb do zastupitelstva a senátu; 
Slavnostní zahájení obchvatu města; 
Turnaj seniorů v šipkách; 
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Údržba sportovního areálu; 
Soutěž o správné nakládání s odpady 

 
Záznamy zhlédnuty 2.– 4. ledna 2019. 

Analýza vysílání 

Program Městská televize Otrokovice je dle základní programové specifikace obecní zpravodajsko-
informační a vzdělávací program. Tomu odpovídá i obsah vysílání, který jsme popsali v tabulce uvedené 
výše. Celková délka zaslaných smyček koresponduje s licencí (tedy 180 minut), délka zaslaných smyček 
byla 02:59:59 hodin. Výjimkou je záznam, který provozovatel zaslal nad rámec žádosti jako doplnění, a 
to záznam ze 7. října 2018, který měl délku 00:13:08 hodin a obsahoval pouze jeden zpravodajský 
pořad. 

Po celou dobu vysílání bylo v levém horním rohu uvedené logo programu tvořené nápisem Městská 
televize Otrokovice. Povinnosti uložené ustanovením § 32 odst. 7 písm. a)–c) zákona č. 231/2001 Sb. 
provozovatel plní prostřednictvím svých internetových stránek v sekci Kontakt2. 

Složení smyček taktéž odpovídalo licenci – smyčky byly tvořeny především vysíláním zpravodajství 
Městské televize Otrokovice (premiér a repríz), objevilo se zde také vysílání zpravodajského pořadu 
Napajedelský infokanál. Zveřejnění premiér Zpráv Městské televize Otrokovice odpovídalo až na dvě 
výjimky podmínkám uvedeným v licenci. První výjimkou byla absence premiérového zpravodajství 
v pátek 5. října 2018, tuto situaci přitom provozovatel okomentoval v doprovodném dopise 
k záznamům tak, že vzhledem k tomu, že se v tento den konalo první kolo voleb, zpravodajství 
výjimečně zařadil až v neděli 7. října 2018 (záznam tohoto vysílání taktéž přiložil). Premiérové vydání 
zpravodajství bylo naopak zveřejněné nad rámec licence i ve státní svátek (28. září 2018), protože se 
dle provozovatele konala řada zajímavých akcí. Obě zmíněné změny považujeme za opodstatněné a 
nenavrhujeme proto žádné další řešení. 

Ve vysílání se objevil i jeden tematický obrazový blok, který zmiňuje licence (vzdělávací, publicistické, 
dokumentární, zábavné, tematické či odborné obrazové pořady vlastní nebo převzaté výroby; 1x za 14 
dní; rozsah cca 110 minut). Jedná se o celkem 104 minut dlouhý záznam akce (označované jako 
Slavnostní akademie) k oslavě třiceti let nové budovy základní školy TGM v Otrokovicích. Dále se zde 
v souladu s licencí objevuje textová a grafická smyčka, která uvádí některé občanské informace a 
oznámení. Tento tzv. „Infotext“ se objevoval v přibližně 30 minutových blocích. Informace uvedené 
v infotextu měly charakter bezplatně uváděných sdělení (vlastní nabídky práce, upozornění na kulturní 
akce apod.). 

Pokud budeme hodnotit obsah vysílání vztahující se přímo k volbám, identifkovali jsme pouze dva 
takové momenty. Prvním byl informační pruh ve spodní části obrazovky, který běžel po celou dobu 
sledovaného úseku vysílání (až na záznam ze 7. října 2018, který byl vysílaný až po volbách). Tento pruh 
nesl následující textovou informaci, která se neustále opakovala: 

„Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR se v Otrokovicích uskuteční v pátek 5. 
října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 09.00 hodin do 14.00 
hodin. V případ ě konání druhého kola voleb do senátu půjdou voliči k hlasovacím schránkám 
o týden později ve dnech 12. a 13. října 2018 ve stejných časech. V Otrokovicích se volí ve 13 
volebních okrscích, respektive volebních místnostech. Každý volič je dle místa svého trvalého 
pobytu zařazen do jedné z nich. Kde volit se občan dozví z Oznámení o době a místě konání 
voleb zveřejněném na úřední desce MěÚ Otrokovice, z Otrokovických novin a z výlepových 
ploch města. Informaci získá také z doručovací obálky, ve které obdrží hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V případě konání i druhého kola 
senátních voleb volič obdrží sadu hlasovacích lístků již jen ve volební místnosti. Hlasovací lístky 

                                                           
2 http://mtvo.cz/?page_id=94 
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se již do poštovních schránek nedoručují. Pokud se volič ze zdravotních důvodů nemůže do 
volební místnosti dostavit, může okrskovou volební komisi požádat o využití přenosné volební 
schránky. Komise voliče navštíví v místě jeho trvalého pobytu. ------“ 

Druhou zmínkou voleb byly až premiérové Zprávy Městské televize Otrokovice (záznam MTVO 
07_10_2018 vysilani) ze 7. října 2018, ve kterých byla odvysílaná informace o výsledcích voleb do 
zastupitelstva obce a do Senátu. Tento záznam ovšem není pro tuto analýzu rozhodující, neboť byl 
odvysílaný až po volbách a provozovatel ho dodal nad rámec požadovaného materiálu. 

Političtí představitelé, kteří byli součástí stávajícího zastupitelstva a / nebo kandidovali, se objevovali 
v některých reportážích obou přítomných zpravodajských pořadů – Zpráv Městské televize Otrokovice 
a Napajedelského infokanálu. Žádná reportáž ovšem nebyla zaměřená přímo na volby a neobsahovala 
volební agitaci. 

Určité hodnocení politického působení se objevilo pouze v reportáži Zpráv Městské televize Otrokovice 
v záznamu 1800_2100_14092018 z 14. 9.–21. 9. 2018 (repríza v záznamu 1800_2100_21092018 z 21. 
9.–28. 9. 2018), kde hodnotí využívání dotací starosta města Otrokovice Jaroslav Budek. V krátké 
reportáži vysvětluje způsob nakládání města s financemi a popisuje využití dotací pro rozvoj města. 
Ačkoli prezentované informace vyznívají pozitivně, jedná se o celkovou rekapitulaci způsobu nakládání 
s financemi vedení města a reportáž nepovažujeme za samostatnou volební agitaci starosty či jeho 
strany. 

Ve velkém množství reportáží se objevoval starosta či místostarosta města Otrokovice (či starostka 
Napajedel v případě Napajedelského infokanálu) v souvislosti s různými (převážně kulturními) akcemi 
– popisovali a hodnotili například zapojení škol do Evropského týdne mobility, na výstavách připomínali 
historii města, gratulovali významným osobnostem (např. juniorskému mistru světa ve veslování 2018 
z Otrokovic či vyznamenaným sociálním pracovnicím) nebo pokládali květiny při výročí okupace v roce 
1968. Při těchto příležitostech nikdy nebyla ve vysílání uvedená politická příslušnost osob a přehnaně 
zdůrazňované nebylo ani jejich politické působení – ojediněle se objevovala pouze obecná vyjádření, 
že vedení města například dlouhodobě klade důraz na vzdělávání. Častý výskyt těchto politických 
představitelů v reportážích svědčí o jejich aktivním zapojení do dění města, což je v obcích a menších 
městech obvyklým jevem. 

Závěr 

Cílem monitoringu bylo analyzovat obsah vysílání programu Městská televize Otrokovice před volbami 
do zastupitelstev obcí a Senátu 2018. Monitoring přinesl poznatek, že provozovatel ve vztahu k volbám 
vysílal pouze informační pruh ve spodní části obrazovky, který diváky informoval o termínu konání 
voleb a základním principu hlasování. Žádné další pořady nebo jiná sdělení, jejichž obsah by byl 
v nějakém vztahu k volbám, v období před volbami vysílán nebyl. 

Obsah, v němž se objevili někteří političtí představitelé, kteří byli součástí stávajícího zastupitelstva a / 
nebo kandidovali ve volbách, byl dle našich poznatků v souladu se zásadami objektivity a vyváženosti. 

Návrhy usnesení 

Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu Městská televize Otrokovice 
provozovatele Otrokovická BESEDA, s.r.o., v období 10. září–5. října 2018. 

 

 

 Zpracovala Martina Janoušková, 11. 1. 2019 
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Přijatá usnesení a shrnutí dalšího vývoje 

 

Usnesení přijaté dne 5. února 2019 (zasedání Rady č. 3/2019): 

- Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu Městská televize Otrokovice 
provozovatele Otrokovická BESEDA, s.r.o., v období 10. září–5. října 2018. 

 

Dle výsledků předložené analýzy byly zpravodajské i politicko-publicistické příspěvky na programu 
Městská televize Otrokovice 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. 

 

 

 

 

 


