Subjekt:

SAK Studénka, příspěvková organizace
IČ: 66183561
Budovatelská 770
Studénka
PSČ: 74213
Program:
TV Odra
Licence:
sp. zn. 2011/157/zem/Měs ze dne 5. dubna 2011 s účinností od 12. dubna
2011
Druh vysílání:
televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů
Územní rozsah vysílání: Studénka nad Odrou
Věc:
monitoring vysílání v období 10. září–5. října 2018 z hlediska objektivity a
vyváženosti informování před volbami do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu

Základní informace o záznamu:
K monitoringu byl od provozovatele dopisem č. j. RRTV/17121/2018-bur vyžádán záznam programu TV
Odra ze dnů 10. září–5. října 2018, tj. z 26 dnů. Záznam byl zapůjčen na dvou flash discích ve formě
čtrnácti souborů. Celková délka záznamu v souborech je 33 hodin. Průvodní dopis k záznamům č. j.
RRTV/18341/2018-vac pouze uvádí, že jde o záznamy z požadovaného období bez upřesnění způsobu
vysílání obsahu souborů: „Přiloženy jsou dva USB flash disky, na kterých najdete 5x Magazín, 5x
Kopřivnické vysílání, 1x Oko, 1x Noční proud a 2x Zastupitelstvo města (ZMS/SPORT).“ Tomu lze
rozumět tak, že 33 hodin zaznamenaného vysílání v zapůjčených záznamech bylo v 26denním období
vysíláno v programových smyčkách. Záznamy byly pro účel monitoringu převedeny do formátu wmv.
Přílohou a nedílnou součástí tohoto materiálu jsou audiovizuální záznamy.

ANALÝZA:
Program TV Odra byl zahrnut do okruhu kabelových programů monitorovaných v období před volbami
do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu 2018. Město Studénka nad Odrou spadá do senátního volebního
obvodu číslo 67 (Nový Jičín), kde v roce 2018 volba senátora neprobíhala. Monitoring předvolebního
vysílání se tedy prakticky týkal vysílání před volbami do zastupitelstev obcí, které proběhly 5. a 6. října
2018. Kromě monitoringu vysílání se vztahem k volbám v období 10. září–5. října 2018 zároveň
proběhla podrobnější komplexní kontrola obsahu vysílání TV Odra z hlediska zákona a licence.
Vzhledem ke způsobu segmentace zapůjčených záznamů nebylo možné z nich vyčlenit k této
komplexní kontrole část, která by představovala kratší období např. dvou dnů, a obsah zapůjčených
záznamů byl monitorován jako celek. Provozovatel SAK Studénka, příspěvková organizace vysílá
program TV Odra na základě licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím
kabelových systémů udělené na 12 let s účinností od 12. dubna 2011. Základní programová specifikace
je „městský informační program“, územní rozsah vysílání je stanoven pro katastrální území města
Studénka nad Odrou, časový rozsah vysílání je 24 hodin denně. Podle dalších programových podmínek
má vysílání obsahovat informace a reportáže z dění ve městě i z okolních měst a obcí, prezentace
rozhodnutí Městského úřadu, kulturní, společenské a sportovní zprávy, besedy s hosty ve studiu,
lokální publicistiku, dokumenty, přenosy a reprízy zasedání Městského zastupitelstva, záznamy
městských sportovních utkání, reklamu podnikatelských subjektů, videotextový infoblok, inzerci
(soukromého charakteru), teleshopping. Hudební doprovod videotextové části má být podle licence
ošetřen písemnými dohodami s autory.
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Obsah záznamů programu TV Odra ze dnů 10. září–5. října 2018
Součástí licence je také týdenní vysílací schéma a popis programové skladby:

O tom, že je vysílací schéma z licence využíváno i v současné praxi, svědčí to, že toto týdenní
programové schéma je vystaveno i na internetové stránce programu TV Odra (https://www.sakstudenka.cz/tv-odra/aktualni-vysilani).
Základní přehled zapůjčených záznamů vysílání programu TV Odra z 10. září až 5. října 2018 uvádíme
v pracovním řazení s přihlédnutím k informacím o vysílacím schématu podle licence. Orientační
barevné odlišení jednotlivých typů obsahu vychází z barevného řešení tabulky vysílacího schématu
v licenci:
Název souboru (bez přípony)
Délka
1
magazin-20180907
2:00:00 hodin
2
magazin-20180914
2:00:00 hodin
3
magazin-20180921
2:00:00 hodin
4
magazin-20180928
2:00:00 hodin
5
magazin-20181005
2:00:00 hodin
6
koprivnice-20180907
2:00:00 hodin
7
koprivnice-20180914
2:00:00 hodin
8
koprivnice-20180921
2:00:00 hodin
9
koprivnice-20180928
2:00:00 hodin
10
koprivnice-20181005
2:00:00 hodin
11
oko-20150130
1:00:00 hodin
12
zmsport-20180209
4:00:00 hodin
13
zmsport-20180413
4:00:01 hodin
14
nocni proud-20140101
4:00:00 hodin
Řazení a číslování souborů se záznamem v tabulce je pracovní a zcela nevyjadřuje jejich řazení ve
vysílání. I když to provozovatel v průvodním dopise k zapůjčeným záznamům výslovně neuvádí, lze
předpokládat, že datum, které je součástí názvu souborů se záznamy, odpovídá alespoň u záznamů
s aktuálním obsahem začátku vysílání příslušného souboru. Z toho lze do určité míry odvodit, jaký byl
celkový obsah celodenního vysílání programu TV Odra ve dnech monitorovaného období 10. září až 5.
října 2018. Je možné předpokládat, že aktuální obsah přinášely hlavně úseky, kdy byl vysílán obsah
uložený v souborech s označením „magazín“ a v souborech s příspěvky lokálních televizí,
reprezentovanými kopřivnickým vysíláním. Mezi zapůjčenými záznamy je po pěti záznamech magazínu
a kopřivnického vysílání, a z dat uváděných v názvech souborů vyplývá, že k aktualizaci těchto součástí
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vysílání docházelo vždy v pátek. Z menšího počtu zbylých čtyř souborů se záznamy i z dat, které jsou
součástí názvu, lze odvodit, úseky „Oko“ a „Noční proud“ byly vysílány v příslušných programových
oknech v celém monitorovaném období beze změny, a úseky „ZMS/SPORT“, které podle licence mají
alternativně přinášet záběry z jednání Zastupitelstva města Studénky (ZMS) nebo záběry místního
sportovního dění (reálně byla využita první typová varianta obsahu), se vystřídaly v příslušných
programových oknech v monitorovaném období dvakrát. V tomto případě je z chudých vstupních
informací nemožné zjistit, kdy konkrétně byl ten který ze dvou záznamů vysílán, i proto, že v jednom
případě redakce sáhla k repríze záznamu dubnového zasedání městského zastupitelstva (k tomu viz
dále), takže z data v názvu souboru nelze odvodit datum nasazení reprízy do vysílání v září až říjnu
2018. I když jsou provozovatelé standardně žádáni o průvodní informace k zapůjčenému záznamu,
nemají povinnost je poskytovat, a tak jejich nedostatek není možné hodnotit jako pochybení. Není
ovšem nějaký konkrétní poznatek, který poskytl důvod k úvaze, že by provozovatel zapůjčil záznamy
nekompletní, a rovněž kvalita záznamů je vyhovující, takže lze mít za to, že provozovatel své povinnosti
při archivaci záznamů vysílání a jejich zapůjčení na výzvu Rady splnil. Nyní k podrobnějšímu přehledu
obsahu vysílání, jak vyplynul z monitoringu. V přehledu jsou barevně zvýrazněny části vysílání se
vztahem k volbám (žlutá), místa bez označení logem programu (modrá) a reklama (hnědá).
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Obsah souboru magazin-20180907 (vysílání 7.–14. září 2018, délka 2:00:00 hodin)
00:00:00 Zpravodajský týdeník TV Odra – datum 7. září 2018, moderovaný zpravodajský pořad (zde
a dále u levého horního rohu logo programu), témata příspěvků: První školní den, Technické
dědictví na Mošnově, Kalendář města (oznámení o chystaném 27. zastupitelstvu města
Studénka 13. září 2018 od 15:00 hodin – inzerován přímý přenos mj. v kabelové televizi,
trénování paměti v městské knihovně proběhne 18. září 2018, svoz objemného a
nebezpečného odpadu proběhne 22. září 2018), Cvičení hasičů, Zkratka (informace o
připravovaném kalendáři města Studénka na rok 2019 s historickými fotografiemi), Sport
(blok čtených zpráv o výsledcích fotbalových utkání mužů, dorostu a žáků Studénky)
00:11:33 Bez komentáře – Technické dědictví (k záběrům neutrální hudba)
00:16:09 Comedy Night (1. část) – záběry klubového amatérského humoristického vystoupení
včetně zvuku
00:34:27 Stalo se před 10 lety – archivní vydání Zpravodajského týdeníku TV Odra z 5. září 2008,
příspěvky: reportáž s rozhovorem se starostou Studénky Ladislavem Honuskem o letních
investičních akcích ve městě, reportáž o sběru bioodpadu, čtená zpráva o schůzce
psychosociálního intervenčního týmu dva týdny po vlakové havárii ve Studénce, studijní
pobyt žáků a učitelů hudební školy ve Francii (zkráceno střihem v půli slova), pravidelná
linka z letiště Leoše Janáčka v Mošnově do Moskvy, 110 let nemocnice v Bílovci včetně
krátkého záznamu vystoupení starostky Sylvy Kováčikové, akce Městského kulturního
střediska o prázdninách
00:46:06 Z archívu muzea – pořad o letecké výrobě ve Studénce s rozhovorem s vedoucím
Vagonářského muzea ve Studénce Bronislavem Novosadem v expozici muzea (úvodní a
závěrečná znělka pořadu je bez loga programu)
00:52:18 Videotext, ve zvuku neutrální hudba: Studénecká pětka (běžecký závod) 12. září 2018,
Legiovlak 15.-16. září 2018 ve stanici Studénka, trénování paměti v Městské knihovně
Studénka 18. září 2018, kurz německého jazyka v Městské knihovně Studénka 20. září 2018,
přednáška o koření kurkuma a chilli v Městské knihovně Studénka 24. září 2018, Slezský
rynek 26. září 2018 na Náměstí republiky, titulek „Prostor pro inzerci a reklamu“ (zároveň u
pravého horního rohu titulek „inzerce“), (od 54:08) ZUŠ přijímá žáky do všech oborů,
autoservis ST ricambi Studénka (do 54:40), titulek „Prostor pro inzerci a reklamu“ – délka
smyčky 2:28 minut, pak se opakovala
01:00:00 Zpravodajský týdeník TV Odra – datum 7. září 2018 – repríza z úvodu smyčky
01:11:33 Krevní centrum – osvětový pořad o Krevním centru FN Ostrava a dárcovství krve, pořad
Fakultní nemocnice Ostrava
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01:18:05 Bez komentáře – Výcvik hasičů na polygonu (ve zvuku s původními ruchy)
01:21:34 Comedy Night (2. část) – záběry klubového amatérského humoristického a hudebního
vystoupení včetně zvuku
01:41:58 Videotext (stejný obsah jako od času 00:52:18 – až do konce smyčky)
02:00:00 konec záznamu v souboru
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Obsah souboru magazin-20180914 (vysílání 14.–21. září 2018, délka 2:00:00 hodin)
00:00:00 Předvolební debata – moderovaná debata. V úvodu moderátorka představila kandidující
subjekty ve Studénce a jejich přítomné reprezentanty; mj. (00:51): „Číslo čtyři má Česká
strana sociálně demokratická s lídryní Helenou Wojdylovou. Sociální demokraté účast na
dnešním natáčení odmítli.“ Dále moderátorka informovala diváky, že každý kandidát má na
odpověď vždy jednu minutu. Hosté odpovídali v šesti kolech otázek na otázky položené
moderátorkou a v posledním sedmém kole měli jednu minutu na oslovení voličů.
(Podrobnosti viz dále.)
00:44:12 Videotext, ve zvuku neutrální hudba: Legiovlak 15.-16. září 2018 ve stanici Studénka,
trénování paměti v Městské knihovně Studénka 18. září 2018, kurz německého jazyka
v Městské knihovně Studénka 20. září 2018, přednáška o koření kurkuma a chilli v Městské
knihovně Studénka 24. září 2018, Slezský rynek 26. září 2018 na Náměstí republiky,
diskotéka na Zimáku 22. září 2018, Osmička v dějinách českého státu – vědomostní a
sportovní soutěže žáků 27. září 2018, swingový koncert 27. září 2018, čtení z bible v městské
knihovně 27. září 2018, titulek „Prostor pro inzerci a reklamu“, ZUŠ přijímá žáky do všech
oborů, autoservis ST ricambi Studénka, titulek „Prostor pro inzerci a reklamu“ – od 47:19 se
smyčka videotextu opakovala (délka smyčky 3:07 minut)
01:00:00 Zpravodajský týdeník TV Odra – datum 14. září 2018, moderovaný zpravodajský pořad,
témata příspěvků: Z jednání RMS (informace o schůzi zastupitelstva 30. srpna – přesun
rekonstrukce školních kuchyní, příprava rekonstrukce hokejové haly, příprava rekonstrukce
bowlingu, příprava rekonstrukce kina – s věcnými informacemi starosty Lubomíra Šobicha
k jednotlivým investičním akcím), Investiční akce (parkoviště u hřbitova, sportoviště u ZŠ,
kotelna na ZŠ, výměna oken a dveří ZŠ, oprava kanalizace – s věcnými informacemi vedoucí
odboru SŘÚPaR MěÚ Studénka Radmily Novákové), Zkratka (čtené zprávy o uzavření
železničního přejezdu 20.-24. září, oslava 100. výročí ČSR na zámku, přednáška o životě za
1. republiky 1. října v MK), Rodinné centrum, Sport (blok čtených zpráv o výsledcích
místních fotbalových utkání, běžecké závody Studénecká pětka 12. září)
01:11:05 Comedy Night (3. část) – záběry klubového amatérského humoristického vystoupení
včetně zvuku
01:23:17 Stalo se před 10 lety – archivní vydání Zpravodajského týdeníku TV Odra z 12. září 2008,
příspěvky: reportáž o stavu rekonstrukce železničního nadjezdu po železniční havárii
(s věcnými informacemi starosty Ladislava Honuska a náměstka hejtmana Pavola Lukši),
městský útulek pro psy, rekonstrukce elektroinstalace v městské knihovně, uchazeči o
zaměstnání ve Studénce, MKS založilo soubor mažoretek, burza oblečení, představení
Divadla Radka Brzobohatého, setkání seniorů, kynologická soutěž Obranářský speciál,
rušení poboček České pošty, festival dechových orchestrů, sport
01:40:54 Kulturart – přehled chystaných kulturních akcí (při vysílání pořadu byl nedopatřením
ponechán titulek „Stalo se před 10 lety“ z předchozího pořadu, ale aktuální data akcí
svědčila o aktuálnosti pořadu)
01:44:07 Videotext (stejný obsah jako od času 00:44:12 – až do konce smyčky)
02:00:00 konec záznamu v souboru
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Obsah souboru magazin-20180921 (vysílání 21.–28. září 2018, délka 2:00:00 hodin)
00:00:00 Zpravodajský týdeník TV Odra – datum 21. září 2018, moderovaný zpravodajský pořad,
témata příspěvků: Z jednání ZMS (o schůzi zastupitelstva 13. září v rozhovoru s redaktorem
informoval starosta Lubomír Šobich (témata: železniční podjezd, zubní lékaři ve Studénce,
výstavba cyklostezky v Nové Horce, rekonstrukce zimního stadiónu), Biotop (výstavba
koupaliště s biologickým čištěním vody), Zkratka (čtené informace – o chystaném průzkumu
spokojenosti občanů Studénky, pozvánka na přednášku o kurkumě a chilli v městské
knihovně, pozvánka na Slezský rynek 26. září, program akcí ke 100. výročí republiky na
zámku 27. září, pozvánka na koncert swingového orchestru v Dělnickém domě 27. září),
Lesní Klub Šakalík (klub pro předškolní děti), Sport (reportáže z místního sportu – národní
házená, hokej).
00:21:30 Krevní centrum – osvětový pořad o Krevním centru FN Ostrava a dárcovství krve, pořad
Fakultní nemocnice Ostrava (repríza – viz čas 01:11:33 v prvním souboru magazin20180907)
00:28:03 Z archívu muzea – pořad o letecké výrobě ve Studénce (repríza – viz čas 00:46:06 v prvním
souboru magazin-20180907)
00:34:15 Comedy Night (4. část) – záběry klubového amatérského humoristického vystoupení
včetně zvuku
00:55:07 Videotext, ve zvuku neutrální hudba: přednáška o koření kurkuma a chilli v Městské
knihovně Studénka 24. září 2018, Slezský rynek 26. září 2018 na Náměstí republiky,
diskotéka na Zimáku 22. září 2018, Osmička v dějinách českého státu – vědomostní a
sportovní soutěže žáků 27. září 2018, swingový koncert 27. září 2018, čtení z bible v městské
knihovně 27. září 2018, přednáška o koření kurkuma a chilli v Městské knihovně Studénka
24. září 2018 atd. – od 56:47 se smyčka videotextu opakovala (délka smyčky 1:38 minut)
01:00:00 Zpravodajský týdeník TV Odra – datum 21. září 2018 (repríza – viz čas 00:00:00)
01:21:30 Z archívu muzea – pořad o novinkách v expozici Vagonářského muzea ve Studénce
s rozhovorem s vedoucím muzea Bronislavem Novosadem v expozici muzea
01:29:46 Stalo se před 10 lety – archivní vydání Zpravodajského týdeníku TV Odra z 19. září 2008,
příspěvky: nové výukové programy na ZŠ, výpadky elektrické sítě, pozvání ke sledování
přenosu jednání městského zastupitelstva, blok čtených informací s ilustrativními záběry –
rozhodnutí rady města o zakázce na projekt rekonstrukce budovy bývalé ZŠ, dopis starosty
s výzvou o řešení dopravní situace ve vycházejícím Městském zpravodaji, výběrové řízení
na místo referenta na MěÚ, kategorie grantů města pro rok 2009, termín voleb 2008 do
krajských zastupitelstev, MKS zakoupilo nástroje pro tamburašský orchestr, klub Peklo
zahajuje po prázdninách provoz; reportáž o návratu orla skalního do Moravskoslezských
Beskyd, pozvánka na Obranářský speciál – soutěž psovodů, Odřivousův pohár horských kol,
fotbal SK Studénka, účast závodníků v bikrosu ze Studénky na závodech v Třinci.
01:40:53 Videotext (stejný obsah jako od času 00:55:07 – až do konce smyčky)
02:00:00 konec záznamu v souboru
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Obsah souboru magazin-20180928 (vysílání 28. září–5. října 2018, délka 2:00:00 hodin)
00:00:00 Zpravodajský týdeník TV Odra – datum 28. září 2018, moderovaný zpravodajský pořad,
témata příspěvků: Brouk páchník (reportáž o zahájení projektu na ochranu brouka),
Adaptační cvičení (reportáž o adaptačních kurzech pro žáky 6. tříd), Události ve zkratce
(čtené informace s ilustrativními záběry – pozvánka na přednášku o životě za 1. republiky,
pozvánka na výstavu o letecké výrobě ve Studénce ve Vagonářském muzeu, pozvánka na
křest básnické sbírky Anny Škulavíkové 3. října, pozvánka na komediální vystoupení Miloše
Knora 24. října), Taneční skupina P.U.S.A. (reportáž o taneční skupině a pozvání pro nové
zájemce), Sport (reportáže z místního sportu – fotbal, národní házená, hokej).
00:11:08 Comedy Night (6. část) – záběry klubového amatérského hudebního vystoupení včetně
zvuku
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00:29:40 Stalo se před 10 lety – archivní vydání Zpravodajského týdeníku TV Odra z 26. září 2008,
příspěvky: přepadení benzínové pumpy v Butovicích, informace starosty Ladislava Honuska
o dvou zasedáních rady města Studénka v září, blok čtených informací s ilustrativními
záběry – setkání seniorů, nabídka kurzů na hudební škole i pro nevidomé, pozvánka na
nedělní odpoledne s pohádkou, pozvánka na humorné představení Mazec aneb Jak se vaří
zábava, pozvánka na představení pro děti Příběhy včelích medvídků; reportáže o epidemii
žloutenky, o Dnech NATO na letišti v Mošnově, o představení komedie D. Churchilla
Chvilková slabost v podání herců Divadla Radka Brzobohatého, reportáže z místního sportu
– fotbal, národní házená
00:41:41 Videotext, ve zvuku neutrální hudba: přednáška o koření kurkuma a chilli v Městské
knihovně Studénka 24. září 2018, Slezský rynek 26. září 2018 na Náměstí republiky,
diskotéka na Zimáku 22. září 2018, Osmička v dějinách českého státu – vědomostní a
sportovní soutěže žáků 27. září 2018, swingový koncert 27. září 2018, čtení z bible v městské
knihovně 27. září 2018, přednáška o koření kurkuma a chilli v Městské knihovně Studénka
24. září 2018 atd. – od 43:22 se smyčka videotextu opakovala (délka smyčky 1:38 minut –
poznámka: jde o stejnou smyčku Videotextu jako minulý týden, přičemž mnohé informace
mezitím přestaly být aktuální)
01:00:00 Zpravodajský týdeník TV Odra – datum 28. září 2018 (repríza – viz čas 00:00:00)
01:11:07 Z archívu muzea – pořad o letecké výrobě ve Studénce (repríza – viz čas 00:46:06 v prvním
souboru magazin-20180907 a čas 00:28:03 ve třetím souboru magazin-20180921; úvodní a
závěrečná znělka pořadu byla bez loga programu – jako v prvním případě)
01:17:18 Comedy Night (7. část) – záběry klubového amatérského humoristického vystoupení
včetně zvuku – v první části satirická imitace televizní besedy s účastí Miloše Zemana,
Andreje Babiše a Miroslava Kalouska
01:41:59 Videotext (stejný obsah jako od času 00:41:41 – až do konce smyčky)
02:00:00 konec záznamu v souboru
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Obsah souboru magazin-20181005 (vysílání od 5. října 2018, délka 2:00:00 hodin)
00:00:00 Zpravodajský týdeník TV Odra – datum 5. října 2018, moderovaný zpravodajský pořad,
témata příspěvků: Osmičky v dějinách českého státu (reportáž o akci 27. října), Miloš Knor
– pozvánka (pozvánka na komediální vystoupení 24. října), Zkratka (čtené informace
s ilustrativními záběry – pozvánka na přednášku Studénka a první světová válka 9. října,
pozvánka na čtení z bible v říjnu až prosinci, pozvánka na podzimní galaples 12. října,
pozvánka na akci Čarodějné ohně 26. října na zámku); Křest knihy Anny Škulavíkové
(reportáž o křtu knihy básní), Sport (čtené informace z místního sportu – fotbal)
00:07:57 Reklama – znělka reklamy (bez loga programu)
00:08:02 Reklamní spot – Kamenstav
00:09:04 Reklama – znělka reklamy (bez loga programu)
00:09:10 Poodří – Moravské Kravařsko – dokumentární vizitka regionu, zejména jeho části –
Bílovecka, © 2013
00:14:21 Stalo se (cyklus), Zpravodajský týdeník (pořad) – datum 22. července 2005. Obsah –
informace z jednání městského zastupitelstva: kamerový systém (čtená zpráva
s ilustrativními záběry), noční hluk (informace starosty Lubomíra Šobicha); reportáž ze
zahájení Studéneckého kulturního léta, reportáž z akce Pohyb je moje droga; Ve zkratce:
čtené informace s ilustrativními záběry – změny radních, žádost o dotaci na rekonstrukci
v Bílovci, letní rekonstrukce škol; reportáže o srazu veteránů, o opravách vodovodu
v Butovicích; sport – reportáže o účasti závodníků ze Studénky na MS v bikrosu ve
Švýcarsku, o místním fotbalu
00:28:44 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora procesu transformace pobytových
sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
00:28:54 Z ústavu do běžného života – 1. díl. Dokumentární pořad. © 2012
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00:53:52 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora procesu transformace pobytových
sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
00:54:09 Videotext, ve zvuku neutrální hudba: přednáška o koření kurkuma a chilli v Městské
knihovně Studénka 24. září 2018, Slezský rynek 26. září 2018 na Náměstí republiky,
diskotéka na Zimáku 22. září 2018, Osmička v dějinách českého státu – vědomostní a
sportovní soutěže žáků 27. září 2018, swingový koncert 27. září 2018, čtení z bible v městské
knihovně 27. září 2018, přednáška o koření kurkuma a chilli v Městské knihovně Studénka
24. září 2018 atd. – od 55:49 se smyčka videotextu opakovala (délka smyčky 1:38 minut –
poznámka: jde o stejnou smyčku Videotextu jako předminulý a minulý týden, přičemž
informace mezitím přestaly být aktuální)
01:00:00 Zpravodajský týdeník TV Odra – datum 5. října 2018 – repríza z úvodu smyčky
01:07:57 Reklama – znělka reklamy (bez loga programu)
01:08:02 Reklamní spot – Kamenstav
01:09:04 Reklama – znělka reklamy (bez loga programu)
01:09:10 Vítejte v Poodří – dokumentární vizitka regionu, © 2012
01:38:21 Z archivu – Rychlá lékařská pomoc – dokumentární pořad. Původně natočeno jako reportáž
pro speciální vydání Zpravodajského týdeníku, datum 24. března 2000.
01:51:06 Videotext (stejný obsah jako od času 00:54:09 – až do konce smyčky)
02:00:00 konec záznamu v souboru
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Obsah souboru koprivnice-20180907 (vysílání 7.–14. září 2018, délka 2:00:00 hodin)
00:00:00 Magazín Kabelové televize Kopřivnice, moderovaný zpravodajský magazín (týdeník, v létě
delší periodicita), datum 31. srpna 2018, u loga programu titulek „Kopřivnické vysílání“.
Obsah – slavnostní otevření rekonstruované Ringhofferovy vily (24. srpna), oslava 70. výročí
povýšení Kopřivnice na město a Bartolomějská pouť; Zkratka – čtené a textové zprávy
s reportážními záběry: stěhování vlaku Slovenská strela z Kopřivnice do Hranic (31. srpna),
modernizace prodejny Lidl v Kopřivnici, výsledky 4. ročníku grantového programu Tesco,
Tatra Trucks Kopřivnice uzavřela smlouvy na licenční výrobu v Číně, změny v jízdním řádu
autobusů od září; reportáže – Partnerská smlouva (s městem Bánovce nad Bebravou);
Kamenná svatba (Manželé Navrátilovi oslavili výročí 24. srpna); Křest nové publikace o
městě a propagačního snímku, videomapping v parku; příspěvky ze studia – Losování
vstupenek na festival Hlasy v Rožnově pod Radhoštěm (losování z úspěšných účastníků
soutěže), Soutěž o ceny Festivalu medu a písničky (vyhlášení soutěže o vstupenky a
pozvánka na akci, vstup ze studia doplněn reportáží o programu akce – uzávěrka soutěže 5.
září); Starostování – moderátor tlumočil dotazy diváků, pak byly prezentovány natočené
odpovědi starosty Kopřivnice Miroslava Kopečného: Co bude před muzeem po Slovenské
strele?, Kdy začne fungovat nová obřadní síň?; Radniční okénko – moderátorské uvedení ze
studia, tisková mluvčí v natočeném příspěvku informovala: další oceňování osobností,
přístup veřejnosti do Ringhofferovy vily. Moderátor pak inzeroval přerušení magazínu
reklamním blokem, ale ten nebyl v rámci vysílání TV Odra zařazen, a pořad pokračoval
kulturním blokem – reportáže: Ocenění v oblasti kultury (ocenění místních osobností),
Divadelní předplatné na sezónu 2018/2019 (předplatné na představení v Kulturním domě),
Galerie v Lašském muzeu nabízí expozici skleněných ryb; Tipy pro volný čas – čtený a textový
přehled akcí od 5. do 14. září; Sport – reportáž o Větřkovickém triatlonu 26. srpna, čtený a
textový Sportovní souhrn – házená, fotbal, hokej, malá kopaná. V úvodním přehledu obsahu
vysílání a v závěru pořadu byli diváci pozváni ke sledování první části kopřivnického
předvolebního vysílání po skončení magazínu, ale to nebylo převzato do vysílání programu
TV Odra.
00:44:10 Archiv – Sestřih z reportáží odvysílaných v Magazínu Kabelové televize Kopřivnice
v průběhu měsíce září roku 2003. U loga programu titulek „Kopřivnické vysílání“.
01:06:47 Magazín moravskoslezského venkova 28/2018, premiéra 6. září 2018, zpravodajský
magazín reportáží a čtených informací z širšího regionu; u loga programu titulek „Vysílání
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TV Mikroregiony“. Reportáže: Skotnice – Volnočasové aktivity o prázdninách, Šenov u N.
Jičína – Tenisový turnaj dětí, Sedlnice – Grilovačka u Domečku (o akcích ke květnovému
vítězství); Glosy – ztráta iPhone na slavnosti Šenovský škrpál, nález peněz svatebčanů
v Novém Jičíně.
01:45:43 V návaznosti na závěrečné titulky Magazínu moravskoslezského venkova sdělení: „Dohled
nad vysíláním podléhá RRTV www.rrtv.cz“
01:45:51 Videotext, ve zvuku neutrální hudba: Studénecká pětka 2018 (běžecké závody 12. září),
Legiovlak 15.-16. září na stanici Studénka, Trénování paměti (18. září v MK), Kurz němčiny
(20. září v MK), přednáška o koření kurkuma a chilli v Městské knihovně Studénka 24. září
2018, Slezský rynek 26. září 2018 na Náměstí republiky, 01:47:35 titulek „Prostor pro inzerci
a reklamu“ (zároveň u pravého horního rohu titulek „inzerce“), (od 01:47:41) ZUŠ přijímá
žáky do všech oborů, autoservis ST ricambi Studénka (do 01:48:12), titulek „Prostor pro
inzerci a reklamu“ – v čase 01:48:19 opět Studénecká pětka 2018 atd. – délka smyčky
Videotextu 2:28 minut, pak se opakovala
02:00:00 konec záznamu v souboru
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Obsah souboru koprivnice-20180914 (vysílání 14.–21. září 2018, délka 2:00:00 hodin)
00:00:00 Magazín Kabelové televize Kopřivnice, moderovaný zpravodajský magazín (týdeník),
datum 7. září 2018, u loga programu titulek „Noční proud“ (na rozdíl od titulku „Kopřivnické
vysílání“, který byl např. před týdnem). Obsah – Slovenská Strela opustila po 21 letech své
stanoviště před Technickým muzeem (31. srpna); Zahájení školního roku (3. září); Zkratka –
čtené a textové zprávy s reportážními záběry: Rozšíření chodníku ulic Dělnická a Nádražní,
Pronájem informačních vitrín před radnicí, Sbírka pro Světlušku v knihovně (10.-27. září),
Celníci letos zabavili již 73 kvízomatů (na severní Moravě); reportáže Společnost Tymphany
představila testovací laboratoř za 22 milionů korun, Velkolepý koncert kapely Slza zakončil
celoprázdninový program Někdo ven!, Na Bařinách ve Štramberku byla otevřena mateřská
škola; příspěvky ze studia – Upozornění na ukončení analogového příjmu, Losování soutěže
Festivalu medu a písničky, Soutěž k výročí povýšení Kopřivnice na město (uzávěrka 12. září);
moderátorka dále tlumočila dotazy diváků, načež byly prezentovány natočené odpovědi
starosty Kopřivnice Miroslava Kopečného: dotaz k uzavírce silnice při stěhování Slovenské
strely, dotaz k zamykání vchodových dveří nájemních domů z hlediska požární bezpečnosti;
Kultura: Výstava Věda a voda v knihovně (s reportáží), výstava grafika a výtvarníka Jana
Kavana v Lašském muzeu, výstava Toulky historií Tatry v kresbách Karla Rosenkranze
v Muzeu Fojtství (vernisáže 3.-6. září); Tipy pro volný čas – čtený a textový přehled akcí od
12. do 21. září; Sport – reportáž o Tatra veterán rallye, čtený a textový sportovní souhrn –
házená, fotbal, malá kopaná, florbal, motocykly – plochá dráha, stolní tenis. V úvodním
přehledu obsahu vysílání a v závěru pořadu byli diváci pozváni ke sledování druhé části
kopřivnického předvolebního vysílání po skončení magazínu, ale to nebylo převzato do
vysílání programu TV Odra.
00:38:17 Videotext, ve zvuku neutrální hudba: Studénecká pětka 2018 (běžecké závody 12. září),
Legiovlak 15.-16. září na stanici Studénka, Trénování paměti (18. září v MK), Kurz němčiny
(20. září v MK), přednáška o koření kurkuma a chilli v Městské knihovně Studénka 24. září
2018, Slezský rynek 26. září 2018 na Náměstí republiky, diskotéka na Zimáku 22. září 2018,
Osmička v dějinách českého státu – vědomostní a sportovní soutěže žáků 27. září 2018,
swingový koncert 27. září 2018, čtení z bible v městské knihovně 27. září 2018, 00:40:42
titulek „Prostor pro inzerci a reklamu“ (zároveň u pravého horního rohu titulek „inzerce“),
(od 00:40:48) ZUŠ přijímá žáky do všech oborů, autoservis ST ricambi Studénka (do
00:41:20), titulek „Prostor pro inzerci a reklamu“ – v čase 00:41:26 opět Legiovlak atd. –
délka smyčky Videotextu 3:09 minut, pak se opakovala
01:00:00 Magazín Kabelové televize Kopřivnice, datum 7. září 2018 – repríza z úvodu smyčky
01:38:19 Videotext (stejný obsah jako od času 00:38:17 – až do konce smyčky)
02:00:00 konec záznamu v souboru
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Obsah souboru koprivnice-20180921 (vysílání 21.–28. září 2018, délka 2:00:00 hodin)
00:00:00 Magazín Kabelové televize Kopřivnice, moderovaný zpravodajský magazín (týdeník),
datum 14. září 2018, u loga programu titulek „Noční proud“ (na rozdíl od titulku
„Kopřivnické vysílání“, který byl v souboru koprivnice-20180907). Obsah – Brzy začne
výstavba nového parkoviště na sídlišti Sever, Kopřivnice byla zařazena do projektu
Wikiměsto; Zkratka – čtené a textové zprávy s reportážními záběry: Zateplení domu
s pečovatelskou službou, Hasičská zbrojnice ve Větřkovicích prochází rekonstrukcí, První
zasedání okrskových volebních komisí (věcná zpráva bez zmiňování politiků a politických
stran), Výsledky ankety 14 P (14 problémů podle občanů), Město nabízí do nájmu 3 byty (za
podmínky přistoupení k dluhu); Reportáže – Koupaliště ukončení sezóny, Pátý Festival
medu a písničky přilákal 4 tisíce návštěvníků, Na Mošnovském letišti fanoušci obdivovali
kopii letounu Tatra 101; čtená a textová zpráva – změna signálu programu TV Paprika
v rámci Kabelové televize Kopřivnice; příspěvek ze studia – Losování výherců soutěže
k výročí povýšení Kopřivnice na město; Radniční okénko (tisková mluvčí MÚ na kameru
přečetla věcné informace): pozvánka na Běh rodným krajem Emila Zátopka (22. září),
průzkum veřejného mínění (výsledky budou na webu města příští týden); informace slovem
a textem – Program zasedání zastupitelstva města 20. září 2018. Moderátor pak inzeroval
přerušení magazínu reklamním blokem, ale ten nebyl v rámci vysílání TV Odra zařazen, a
pořad pokračoval kulturním blokem – reportáže: Novinkou v kině je dopolední promítáním
pro děti, Výtvarník Jan Kavan vystavuje své grafiky v Lašské vile, Karel Rosenkranz slaví
osmdesátiny novou výstavou svých kreseb v muzeu Fojtství. Tipy pro volný čas – čtený a
textový přehled akcí od 18. do 28. září; Sport – reportáže o utkání v házené mužů –
Kopřivnice-Plzeň, o utkání ve florbalu mužů Kopřivnice-Rožnov; čtený a textový sportovní
souhrn – fotbal, výsledky místních závodníků minikár, hasičský sport, atletika, silniční
automobily – Kopr Cup, hokej. V úvodním přehledu obsahu vysílání a v závěru pořadu byli
diváci pozváni ke sledování třetí části kopřivnického předvolebního vysílání po skončení
magazínu, ale to nebylo převzato do vysílání programu TV Odra.
00:40:56 Videotext, ve zvuku neutrální hudba: přednáška o koření kurkuma a chilli v Městské
knihovně Studénka 24. září 2018, Slezský rynek 26. září 2018 na Náměstí republiky,
diskotéka na Zimáku 22. září 2018, Osmička v dějinách českého státu – vědomostní a
sportovní soutěže žáků 27. září 2018, swingový koncert 27. září 2018, čtení z bible v městské
knihovně 27. září 2018 – v čase 00:42:37 opět přednáška o koření kurkuma a chilli atd. –
délka smyčky Videotextu 1:41 minut, pak se opakovala (pozn.: bez nových příspěvků oproti
minulé smyčce videotextu, pouze vyřazeny neaktuální a inzerce).
01:00:00 Magazín Kabelové televize Kopřivnice, datum 14. září 2018 – repríza z úvodu smyčky
01:40:56 Videotext (stejný obsah jako od času 00:40:56 – až do konce smyčky)
02:00:00 konec záznamu v souboru
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Obsah souboru koprivnice-20180928 (vysílání 28. září–5. října 2018, délka 2:00:00 hodin)
00:00:00 Magazín Kabelové televize Kopřivnice, moderovaný zpravodajský magazín, datum 14. září
2018, u loga programu titulek „Vysílání kopřivnické televize“. Stejný pořad jako v minulém
souboru, pouze jiný titulek u loga programu (minule to byl „Noční proud“) prozrazuje, že
jde o jiný záznam.
00:40:56 Videotext (stejný obsah jako v minulém souboru – až do konce smyčky)
02:00:00 konec záznamu v souboru
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Obsah souboru koprivnice-20181005 (vysílání od 5. října 2018, délka 2:00:00 hodin)
00:00:00 Magazín Kabelové televize Kopřivnice, moderovaný zpravodajský magazín, datum 21. září
2018, bez loga programu. Obsah – Bytový dům Včelín se potýká s výskytem obtížného
hmyzu, (00:06:26-00:09:10) Jak volit v komunálních volbách (obecné technické informace
9

00:48:45

01:00:00

01:37:57
01:38:05
02:00:00

primárně pro občany z Kopřivnice ke způsobu hlasování v rozhovoru s redaktorem poskytla
Jana Sopuchová, vedoucí oddělení správních agend); Zkratka – čtené a textové zprávy
s reportážními záběry: První zasedání dětského zastupitelstva v novém školním roce (14.
září), Aktuální nabídka kroužků v DDM a výstavy ve vestibulu radnice – letní tábory, letní
výprava stomiků, Rada Národní sítě zdravých měst ČR zasedala v Kopřivnici (13. září),
Letošní úlovky celníků (z Ostravy); reportáže – Radar na ulici Záhumenní dosud zaznamenal
4800 přestupků, Kulatý stůl o rodinné politice se zástupci volebních stran (s telefonickými
informacemi Marie Oujezdské, ředitelky Národního centra pro rodinu, bez vystoupení nebo
jmenování politiků); čtená a textová zpráva Počet uchazečů o práci během prázdnin
stagnoval; reportáže – Šestý ročník Gulášfestu na Bubla ranči byl historicky nejúspěšnější,
Arboretum ve Štramberku se stalo místem pro ornitologické setkání v rámci Festivalu
ptactva; pozvání na předvolební besedu na KTK (viz poznámku na konci obsahu pořadu),
Vyhlášení soutěže o 6 poukazů na polévku do Vily Machů (20:38-22:20), rubrika
Starostování – moderátorka tlumočila dotazy diváků, pak byly prezentovány natočené
odpovědi starosty Kopřivnice Miroslava Kopečného: Oprava mostu v Lubině, nový ředitel
ZŠ Alšova; rubrika Radniční okénko – moderátorské uvedení ze studia, tisková mluvčí
v natočeném příspěvku informovala: udílení čestných občanství a titulů významná osobnost
města, nové hnědé kontejnery; Souhrn z 25. zasedání zastupitelstva města Kopřivnice
(převážně redakční rekapitulace se záběry ze zasedání); Kultura – reportáže: Večer pro dva
v Katolickém domě, koncert kopřivnické kapely Druty, Šaman Andy the Doorbum dorazil do
Kopřivnice, pozvánka Kočičí hru přiveze Těšínské divadlo již 4. října; čtené a textové Tipy
pro volný čas – přehled akcí od 26. září do 5. října; Sport – reportáže Poslední plochodrážní
závody letošního roku, 21 mladých hasičů si vyzkoušelo nejtěžší disciplínu TFA junior,
Druholigoví hokejisté vyhráli v Opavě i na domácím ledě, čtený a textový Sportovní souhrn
– házená, florbal, fotbal, malá kopaná, minikáry, atletika, badminton. V úvodním přehledu
obsahu vysílání a v závěru pořadu byli diváci pozváni ke sledování čtvrté části kopřivnického
předvolebního vysílání po skončení magazínu a k závěrečné předvolební besedě lídrů všech
kandidátek v Kopřivnici následující týden, ale tyto pořad nebyly převzaty do vysílání
programu TV Odra.
Videotext, ve zvuku neutrální hudba (již s logem programu): přednáška o koření kurkuma a
chilli v Městské knihovně Studénka 24. září 2018, Slezský rynek 26. září 2018 na Náměstí
republiky, diskotéka na Zimáku 22. září 2018, Osmička v dějinách českého státu –
vědomostní a sportovní soutěže žáků 27. září 2018, swingový koncert 27. září 2018, čtení
z bible v městské knihovně 27. září 2018 – v čase 00:50:26 opět přednáška o koření
kurkuma a chilli atd. – délka smyčky Videotextu 1:41 minut, pak se opakovala (pozn.: stejný
obsah jako v minulé smyčce videotextu).
Magazín moravskoslezského venkova 33/2018, premiéra 4. října 2018 zpravodajský
magazín reportáží a čtených informací z širšího regionu; bez loga programu; Reportáže:
zasazení lípy století v Šenově u Nového Jičína, Den obce v Životicích s koncertem Moniky
Absolonové, Setkání s jubilanty v Šenově u Nového Jičína; Glosy – vloupání do vozidel,
odcizení výčepního zařízení a kanystrů, věnujme čas sobě a blízkým
V návaznosti na závěrečné titulky Magazínu moravskoslezského venkova sdělení: „Dohled
nad vysíláním podléhá RRTV www.rrtv.cz“ (stále bez loga programu)
Videotext (stejný obsah jako od času 00:48:45 – až do konce smyčky) (již s logem programu)
konec záznamu v souboru
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Obsah souboru oko-20150130 (délka 1:00:00 hodin)
00:00:00 OKO – sestřih nesouvislých sekvencí záběrů bez původního zvuku, bez komentáře a bez
popisu, ve zvuku neutrální hudba, v obraze logo programu, u něj titulek „OKO“ – děti
z mateřské školky na výletě, divadelní představení pro děti, školní děti s učiteli v tmavé
místnosti s několika lidmi převlečenými za čerty, vystoupení country kapely a country tanec,
hasičské cvičení, vystoupení patrně v městské knihovně – publicista Josef Klíma a další muž,
10

lampiónový průvod, jezdec na koni v brnění, Mikuláš a anděl, návštěva ve stáji, módní
přehlídka, průběh instalace výstavy, usazování věžičky na střechu budovy, bufet ve sklepě,
cvičení psa, vystoupení country kapely, vystoupení krasojezdkyň na koni, cvičení s kozami,
předvádění country tance, děti na výletě, běžecký závod, taneční zábava, vystoupení
cimbálové hudby, vánoční program ve městě, přestříhávání pásky před novým či
opraveným domem, delegace v domově seniorů, vystoupení rockové kapely, ochutnávka
vín, hašení hořícího porostu u železnice, děti při zpěvu, výtvarné činnosti a hře. Žádné
záběry se neopakovaly. Bez úvodní znělky a závěrečných titulků.
01:00:00 konec záznamu v souboru
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Obsah souboru zmsport-20180209 (délka 4:00:00 hodin)
00:00:00 Záznam zastupitelstva města Studénky, datum 13. září 2018, v obraze logo programu, u
loga titulek s názvem pořadu. Kontinuální záznam 27. zasedání zastupitelstva města
Studénky. V čase 01:50:13 vyhlášena přestávka v jednání – jediný střih v záznamu.
03:31:31 Videotext, ve zvuku neutrální hudba: Legiovlak 15.-16. září 2018 ve stanici Studénka,
trénování paměti v Městské knihovně Studénka 18. září 2018, kurz německého jazyka
v Městské knihovně Studénka 20. září 2018, přednáška o koření kurkuma a chilli v Městské
knihovně Studénka 24. září 2018, Slezský rynek 26. září 2018 na Náměstí republiky,
diskotéka na Zimáku 22. září 2018, Osmička v dějinách českého státu – vědomostní a
sportovní soutěže žáků 27. září 2018, swingový koncert 27. září 2018, čtení z bible v městské
knihovně 27. září 2018, titulek „Prostor pro inzerci a reklamu“, (03:34:00) ZUŠ přijímá žáky
do všech oborů, autoservis ST ricambi Studénka (do 03:34:31), titulek „Prostor pro inzerci
a reklamu“ – od 03:34:39 se smyčka videotextu opakovala (délka smyčky 3:08 minut)
04:00:00 konec záznamu v souboru
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Obsah souboru zmsport-20180413 (délka 4:00:01 hodin)
00:00:00 Záznam zastupitelstva města Studénky, datum 5. dubna 2018, v obraze logo programu, u
loga titulek s názvem pořadu. Kontinuální záznam ZMS, které probíhalo bez přestávky.
Poznámka: Logicky vyvstává otázka, z jakého důvodu TV Odra zařadila v dané době téměř
po půlroce do vysílání právě záznam 24. zasedání zastupitelstva města Studénky z 5. dubna
2018. Možným důvodem je, že pátým projednávaným bodem (čas 00:27:00-00:40:30) bylo
stanovení počtu zastupitelů pro další volební období, a tím zároveň maximálního počtu
kandidátů na každé volební kandidátce v podzimních volbách, tj. obsah jednání
zastupitelstva zčásti souvisel s aktuálními volbami.
03:24:58 Videotext, ve zvuku neutrální hudba, v obraze logo programu: The Roosters – pánská
kabaretní show 27. dubna 2018 v Dělnickém domě, přednáška o Bolívii 9. dubna 2018
v Městské knihovně, přednáška o životě v Keni 16. dubna 2018 v Městské knihovně, Slezský
rynek 18. dubna 2018 na Náměstí republiky, koncert Tamburašů 21. dubna 2018
v Dělnickém domě, přednáška o peruánském lidovém léčitelství 23. dubna 2018 v Městské
knihovně, maškarní průvod a další akce ve městě 27. dubna 2018, titulek „Prostor pro
inzerci a reklamu“, (03:26:21-03:26:40) sportovní klub Fitcaffé Bílovec zve na oslavu 20 let
trvání 21. dubna 2018, titulek „Prostor pro inzerci a reklamu“ – od 03:26:47 se smyčka
videotextu opakovala (délka smyčky 1:49 minut). Poznámka: Po záznamu historického
zasedání zastupitelstva, jehož reprízování v období voleb do obecních zastupitelstev se dalo
vysvětlit obsahem jednání zčásti souvisejícím s volbami, následoval také záznam historické
podoby Videotextu z dubna 2018, jehož obsah byl zcela neaktuální. Nabízí se dvě možná
vysvětlení – buď byl blok vysílán ze záznamu jako celek, aniž by se uvažovalo o možnosti
aktualizovat videotextovou část na konci, nebo provozovatel zapůjčil chybný záznam.
04:00:01 konec záznamu v souboru
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Obsah souboru nocni proud-20140101 (délka 4:00:00 hodin)
11

00:00:00 Noční proud. V pozadí zpomalený záběr statické webkamery na náměstí, po kterém
procházejí náhodní chodci, v rohu obrazu logo programu, u něj titulek „NOČNÍ PROUD“,
střední část obrazu odleva doprava překryta poloprůhledným tmavým pruhem, na kterém
velká bílá digitální časomíra ukazuje po sekundách čas od 02:00:00 do 06:00:00 AM, tj. noční
čas od 2 do 6 hodin ráno. Záběr náměstí v pozadí je kontinuální beze střihu. Ve zvukové
složce neutrální hudba.
04:00:00 konec záznamu v souboru

Obsah vysílání programu TV Odra se vztahem k volbám
Předvolební vysílání jako takové bylo zaznamenáno v souboru magazin-20180914, který byl podle
dostupných informací vysílán v období 14.–21. září 2018. Na to, jaké bylo období vysílání daného
obsahu, usuzujeme z data, které je součástí názvu souboru, a z data v názvu následujícího souboru.
Soubor obsahuje celkem dvouhodinový záznam programového bloku Magazín, z nějž úvodní část o
délce 44:12 minut byla věnována Předvolební debatě. Podle týdenního vysílacího schématu v licenci
programu TV Odra je blok Magazín vysílán denně v úseku 6:00-8:00, 10:00-12:00, 13:00-15:00 a 0:002:00 hodin (po půlnoci), v sobotu a v neděli ještě v úseku 8:00-10:00 hodin, denně kromě čtvrtka ještě
v úseku 15:00-17:00 hodin, denně kromě čtvrtka a neděle ještě v úseku 19:00-21:00 hodin a denně
kromě neděle ještě také v úseku 21:00-23:00 hodin. Blok Magazín je podle těchto informací vysílán v
pondělí až středu a v pátek 7x, ve čtvrtek 5x, v sobotu 8x a v neděli během dne celkem 6x. Za týdenní
úsek je tedy blok Magazín odvysílán celkem 47x v různých vysílacích časech, a takový by měl být také
počet odvysílání Předvolební debaty v týdenním úseku 14.–21. září 2018. Jiné speciální předvolební
pořady nebyly v monitorovaném období na programu TV Odra vysílány. Kromě Předvolební debaty
speciálně věnované volbám se ve vysílání programu TV Odra vyskytlo několik případů, kdy určitý vztah
k volbám měly dílčí součásti původních pořadů TV Odra nebo pořadů převzatých do vysílání TV Odra
z jiných programů. Těmto případům se budeme dále také věnovat, ale je možné předeslat, že jejich
význam byl v rámci předvolebního vysílání programu TV Odra ve srovnání s Předvolební debatou jen
okrajový.
Podrobný popis obsahu pořadu Předvolební debata:
(délka 44:12 minut, záznam v úvodní části souboru magazin-20180914, vysílání 14.–21. září 2018)
00:00:00 Předvolební debata – moderovaná debata. V úvodu moderátorka představila kandidující
subjekty ve Studénce a jejich přítomné reprezentanty; mj. (00:51): „Číslo čtyři má Česká
strana sociálně demokratická s lídryní Helenou Wojdylovou. Sociální demokraté účast na
dnešním natáčení odmítli.“ Dále moderátorka informovala diváky, že každý kandidát má na
odpověď vždy jednu minutu. Hosté odpovídali v šesti kolech otázek na otázky položené
moderátorkou a v posledním sedmém kole dostali prostor k oslovení voličů.
00:01:32 V prvním kole otázek a odpovědí moderátorka položila konkrétnímu hostu individuálně
připravenou otázku související se záměry daného kandidujícího subjektu. To, že je měřen
čas, naznačovalo občasné zacinkání v průběhu řeči respondenta. Pořadí představení stran
a hostů a pořadí kladení otázek hostům v prvním kole odpovídalo vylosovaným pořadovým
číslům kandidátních listin (údaje podle www.volby.cz):
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Kandidátní listina
Lídr kandidátky (kromě nepřítomného
zástupce ČSSD zároveň host pořadu)
číslo
název
1
21 PRO STUDÉNKU
Odchodnický Petr
2
Studeňáci pro Studénku
Slavík Libor
3
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Pomikálek Václav Ing. MBA
4
Česká str.sociálně demokrat.
Wojdylová Helena
5
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) Šabacký Norbert
6
Komunistická str.Čech a Moravy Havránek Petr Ing. Bc.
Vylosovaná čísla kandidátek dále v popisu používáme k identifikaci hostů (např. host č. 1,
apod.). Položené otázky (pomíjíme úvodní identifikaci respondenta, pokud nebyla součástí
položené otázky):
(1) „Jeden z bodů vašeho programu je zatraktivnění využití zámku. Co jste pro zatraktivnění
udělali doposavad? Přece jenom už čtyři roky jste na radnici.“ Doplňující otázka po ucelené
části promluvy hosta: „To je sice ta budova hlavní, nebo my tomu říkáme starý a nový
zámek, co ta stará budova?“
(2) „Chcete podpořit rekonstrukci bývalého kina na moderní volnočasový objekt nejen pro
mladé. Pokud se domnívám dobře, tak objekt chátrá už více než deset let. Vy jste měli
možnost čtyři roky s ním něco udělat. Navíc před čtyřmi lety jste tady sliboval, že
s chátrajícím majetkem města chcete něco udělat, a to hlavně proto, že je to hodně vidět.
Tak jestli jste za ty čtyři roky alespoň něco vymysleli pro to, co bude s kinem?“ Doplňující
otázka: „To znamená, že to, co jste tady sliboval před čtyřmi lety, že už s tím něco začnete
udělat, to neplatí, teprve to máte v plánu na následující volební období?“ Moderátorka jako
by formulovala ještě druhou doplňující otázku („Těch chátrajících budov a neo-, vlastně de
facto vybydlených, je tady více. Ve Studénce jedna je to bývalá škola, bývalá škola na
Tovární, zmiňované kino – ?“), avšak pak přešla rovnou k poděkování hostu, aniž mu ještě
znovu dala slovo. Minutový prostor pro hosta byl vyčerpán.
(3) „Václave Pomikálku, lidovci chtějí podporovat rozvoj kvalitní služby pro seniory a občany
se sníženou soběstačností. Kolik by podle vás měla mít Studénka podobných zařízení, jaký
by měly mít status a měly by být v majetku města?“ Doplňující otázka: „Charita je zařízení,
které se už o tyto lidi stará, nicméně otázka zněla, zdali by i město nemělo mít takový
podobný objekt a starat se o své staré občany, nebo nemohoucí – ?“
(4) „SPD se chce zasadit za čistou a morální Studénku. Norberte Šabacký, jak by podle vás
mělo čisté a morální město vypadat?“ Doplňující otázka 1: „To znamená, ve vašem pojetí by
mělo ve městě přibýt strážníků?“ Doplňující otázka 2: „Takže když to shrnu, říkáte, čisté a
morální město je o navýšení počtu strážníků ve městě a to, aby si lidé uklízeli po svých
pejscích?“
(5) „Kvalitní dostupná zdravotní péče pro všechny, výtah ve zdravotním středisku, chcete
přivést zubaře a dětskou lékařku – co se dá pro tu situaci dělat, popřípadě dělají už vaši
zastupitelé pro tu situaci něco, protože, to všichni víme, že tady chybí zubaři a ve Studénce
je jedna dětská lékařka?“ Doplňující otázka: „To znamená, že o této věci uvažujete tak, že
byste nalákali zubaře nebo stomatology do Studénky tak, že byste jim nabídli třeba vybavení
ordinace, případně, jak říkáte, startovací byt? A děláte už to, protože ta situace není nová?“
00:10:44 Ve druhém kole debaty, a pak i v dalších kolech, měli všichni hosté stejné otázky. Pořadí
odpovídání ve druhém kole bylo stejné jako v kole prvním. Otázka: „Téměř všichni ve svých
programech slibujete vylepšení stávající dopravní infrastruktury, budování parkování. Jak
chcete řešit to, že ve Studénce narůstá počet projíždějících nákladních aut a město se de
facto mnohdy stává tranzitem pro kamióny?“ Pořadí odpovídání bylo opět podle
vylosovaných čísel kandidátek. Měření času signalizovalo opět cinkání. Na odpověď
respondenta č. 2 reagovala moderátorka doplňující otázkou: „Vy zpochybňujete to, že by
SŽDC ten projekt nedotáhl? Máte takové informace?“ Na odpověď, která byla jen obecná,
ještě moderátorka reagovala modifikací téže otázky: „A máte takovou informaci, že tento
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00:17:17

00: 22:17

00:27:08

00:33:06

00:39:11

00:44:12

konkrétní projekt je ohrožený?“ Doplňující otázka či série otázek byla položena také
respondentovi č. 4: „Vy myslíte železniční přejezd ve Studénce? – Ale to nezamezí přece
tranzitní přepravě do Studénky, nebo- – Jak byste to řešil?“ Tato pasáž získala charakter
dialogu moderátorky s respondentem, který mezi částmi promluvy či otázky moderátorky
odpovídal.
Ve třetím kole debaty bylo změněno pořadí odpovídání – v pořadí č. 2, 3, 5, 6, 1 podle
vylosovaných čísel kandidátek – viz tabulku výše). Otázka: „Budete podporovat zavedení
participativního rozpočtu ve městě?“ Doplňující otázka pro hosta č. 2: „Participativní
rozpočet ale je přece o něčem jiném, to dáváte do rukou občanů jakousi částku, aby o ní oni
mohli rozhodovat také, to znamená, že chcete, aby občané alespoň o části rozpočtu mohli
s vámi spolurozhodovat – ?“
Ve čtvrtém kole debaty bylo opět změněno pořadí odpovídání – v pořadí č. 3, 5, 6, 1, 2
podle vylosovaných čísel kandidátek. Otázka: „Co navrhujete udělat se zimním stadionem,
který je už prakticky od loňské sezony uzavřený?“
V pátém kole debaty bylo opět změněno pořadí odpovídání – v pořadí č. 5, 6, 1, 2, 3 podle
vylosovaných čísel kandidátek. Otázka: „Ve Studénce se snižuje počet obyvatel. Co se s tím
dá dělat? Aktuálně k 31. 12. loňského roku jsme měli ve Studénce 9666 obyvatel.“ Doplňující
otázka pro hosta č. 6: „A co uděláte pro to, aby k tomu jako, aby to nebylo pokračování, aby
ten trend nepokračoval?“
V šestém kole debaty bylo pořadí odpovídání hostů podle vylosovaných čísel kandidátek č.
6, 1, 2, 3, 5. Otázka: „Je třeba ve městě zvýšit bezpečnost? V mnohých programech jsem se
dočetla, že chcete rozšířit kamerový systém, a také aby městská policie byla více vidět
v ulicích – ?“
V závěrečném kole promluv hosté dostali prostor jedné minuty k oslovení voličů bez
položené otázky. Hosté hovořili v pořadí vylosovaných čísel volebních kandidátek od čísla
1.
Konec pořadu.

K obsahu Předvolební debaty:
Provozovatel pozval k Předvolební debatě lídry všech kandidujících stran ve Studénce, tedy šest hostů.
Z pozvaných jedna strana – ČSSD – účast odmítla, o čemž moderátorka neutrálně informovala na
začátku pořadu. Hosté byli na začátku standardním způsobem moderátorkou přestaveni v pořadí
vylosovaných čísel volebních kandidátek. Nepřítomná lídryně kandidátky ČSSD nebyla při
představování hostů vynechána. Před každým hostem byla standardním způsobem zpracovaná
jmenovka s uvedením volební strany, za kterou kandiduje. Je možné konstatovat, že diváci byli o
nepřítomnosti jednoho z pozvaných hostů informováni obvyklým způsobem, který se v takovýchto
případech v praxi používá, a standardní praxi odpovídá také to, že debata po této informaci proběhla
bez účasti nepřítomné. Tento postup je běžně akceptován a není považován za porušení zásad
vyváženosti. Ke klíči pro pozvání hostů do Předvolební debaty i způsobu jeho realizace nelze mít
z hlediska zákona výhrady. Hosté odpovídali v šesti kolech na otázky moderátorky a v závěrečném
sedmém kole dostali prostor k oslovení voličů bez položené otázky. Prostor pro odpověď v každém
kole byla jedna minuta pro každého a cinkání neviditelných asistentů naznačovalo, že čas je měřen.
Systém zvukových signálů nebyl divákům vysvětlen, ale hosté debaty s ním zjevně byli srozuměni.
V průběhu debaty se neprojevily žádné výrazné případy nekázně hostů při respektování vymezeného
časového prostoru, a pokud byl čas vyčerpán a host ještě hovořil nebo se chystal ještě dál hovořit,
moderátorka neváhala ukončit jeho odpověď poděkováním. Tyto případy ale byly ojedinělé. V prvním
kole otázek a odpovědí moderátorka položila každému hostu individuálně připravenou otázku
související se záměry jím reprezentovaného kandidujícího subjektu. V druhém až šestém kole byly
připravené výchozí otázky pro všechny hosty stejné (otázky uvádíme v podrobném popisu výše). Když
host nevyužil plně čas nebo v odpovědi něco vynechal, uplatnila moderátorka doplňující otázky.
Doplňující otázky byly improvizační a moderátorka v nich reagovala na konkrétní obsah odpovědi
hosta. Bylo také zřejmé, že moderátorka je dobře informována o místní problematice. Styl vystupování
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moderátorky směrem ke všem hostům byl obdobný. V obecné rovině by bylo možné diskutovat o tom,
jestli je správné, aby moderátor při takovéto debatě někomu kladl doplňující otázky a někomu ne,
protože pokud host hovořil souvisle a bez obsahových mezer po celou minutu, moderátorka mu
doplňující otázku či otázky nepokládala. S tímto stylem kladení otázek byli ale hosté debaty zjevně
srozuměni a doplňující otázky přispěly k tomu, aby všichni hosté využili minutový prostor.
Poznamenáváme, že v posledním kole, kdy měli hosté prostor k oslovení diváků podle vlastní úvahy
bez položené otázky, moderátorka doplňující otázky neuplatňovala, i pokud host odpovídal kratší dobu
než jednu minutu. Neuplatňování doplňujících otázek ke kandidátem individuálně volenému oslovení
diváků je možné považovat za logické. Způsob kladení otázek moderátorkou se proto celkově jeví
z hlediska vyváženosti jako akceptovatelný. V prvním kole s individualizovanými otázkami a v druhém
kole, tj. v prvním kole se stejnou výchozí otázkou pro všechny, hosté odpovídali v pořadí vylosovaných
čísel volebních kandidátek a v dalších kolech se ten, kdo v minulém kole odpovídal jako první, zařadil
na konec pořadí. V závěrečném kole, kdy hosté měli prostor k oslovení diváků bez položené otázky,
bylo pořadí opět podle vylosovaných čísel volebních kandidátek. V části debaty se stejnými
modelovými otázkami pro všechny se tedy pořadí odpovídání vystřídalo tak, že nikdo nebyl zvýhodněn
tím, že by více než jiní měl výhodu posledního slova se znalostí předchozích odpovědí, nebo naopak
tím, že by měl více než jiní při odpovídání první slovo a možnost vzít ostatním vítr z plachet vyčerpáním
tématu. Hosté vždy reagovali na otázky položené moderátorkou, nedebatovali mezi sebou a
nezasahovali do odpovědí ostatních. Otázky byly připraveny se znalostí místní problematiky. Tematické
zaměření otázek nikoho z hostů nezvýhodňovalo ani neznevýhodňovalo. Při kladení doplňujících
otázek nebylo vystupování moderátorky tak dokonalé, jako v ostatní většině průběhu pořadu, což je
jistě možné přičíst i složitější úloze moderátorky při operativním reagování na odpověď hosta se
současným sledováním časomíry, ale nešlo o nic, co by mělo závažný význam. Celkově mělo vedení
debaty ze strany moderátorky solidní úroveň. Kamera se věnovala všem účastníkům debaty
srovnatelným způsobem. Prostor natáčení byl uspořádán zhruba do čtverce, kde po stranách proti
sobě bylo v řadě po třech stolcích, jeden pro každého pozvaného hosta, v čele proti kameře bylo místo
se stolkem, od kterého vedla debatu moderátorka, a proti ní bylo místo pro kamery. Tento zasedací
pořádek, který měl vliv na způsob zabírání hostů kamerou, nikoho z hostů debaty neupřednostňoval
ani neznevýhodňoval. Natáčení probíhalo na více kamer, jejichž záběry se střídaly, ale v průběhu
debaty nebyly patrné žádné střihy, které by zasahovaly do kontinuálního průběhu natáčení, zejména
do odpovídání hostů. Jediný pořad neposkytuje dostatek materiálu pro statistickou obsahovou analýzu
s dostatečně validními výsledky, nicméně podrobný rozbor obsahu Předvolební debaty na programu
TV Odra nepřinesl poznatky, které by nasvědčovaly tomu, že provozovatel při jejím vysílání nějak
pochybil. Pořad byl připraven s ohledem na náležitou objektivitu a vyváženost předvolebního vysílání
pečlivě a jeho moderování mělo dobrou úroveň. Ke korektnímu průběhu přispěla i disciplinovanost
hostů debaty, za kterou je možné tušit i dobré seznámení hostů s formátem debaty před jejím
natáčením, které je možné přičíst k dobru redakci. Je možné konstatovat, že odvysílání Předvolební
debaty proběhlo v souladu se zákonem.
Další vysílání se vztahem k volbám se ve vysílání programu TV Odra vyskytlo jako dílčí obsah
jednotlivých pořadů. Tyto případy je možné rozdělit na dvě skupiny podle toho, jestli se jednalo o
případy z vlastních pořadů provozovatele vysílání TV Odra, nebo o případy z pořadů převzatých od
jiných televizí v okolí.
V původních pořadech programu TV Odra šlo prakticky o jediný případ, pokud pomineme zcela
okrajové zmínky související s volbami v rámci dokumentačním způsobem (bez redakčních zásahů)
zaznamenaného aktuálního 27. zasedání zastupitelstva města Studénky ze 13. září 2018 (v souboru
zmsport-20180209, jehož název nedává vodítko k pochopení, kdy přesně byl obsah souboru zařazen
do vysílání). Pořadem v původním vysílání programu TV Odra, jehož obsah zčásti souvisel
s nadcházejícími volbami, byl Záznam zastupitelstva města Studénky s datem 5. dubna 2018 (v souboru
zmsport-20180413), který se někdy v průběhu monitorovaného období vystřídal ve vysílání se
záznamem jednání stejného orgánu s pozdějším datem 13. září 2018. Vyvstává otázka, z jakého důvodu
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TV Odra zařadila v dané době téměř po půlroce do vysílání právě reprízu záznamu 24. zasedání
zastupitelstva města Studénky z 5. dubna 2018. Jako možný důvod se jeví to, že pátým projednávaným
bodem (v souboru čas 00:27:00-00:40:30) bylo stanovení počtu zastupitelů pro další volební období, a
tím zároveň maximálního počtu kandidátů na každé volební kandidátce v podzimních volbách, tj. obsah
dubnového jednání zastupitelstva zčásti souvisel s aktuálními volbami. Tak jako celý záznam jednání
zastupitelstva města Studénky, i jeho část zachycující jednání o počtu zastupitelů v příštím volebním
období reflektovala reálné jednání orgánu včetně diskuse všech zastupitelů z různých částí místního
politického spektra, kteří o diskutování projevili zájem, bez redakčních zásahů. Zařazení pořadu do
vysílání ani jeho obsah nepředstavuje žádné pochybení provozovatele vysílání. Vlastní aktuální
zpravodajství – Zpravodajský týdeník TV Odra – se tématu voleb do místních zastupitelstev
v monitorovaném období nevěnovalo, čili provozovatel volbám věnoval z vlastních, tj. nepřevzatých
pořadů jen speciální Předvolební debatu.
Pokud jde o převzaté pořady na programu Odra TV, v jejichž obsahu se objevilo téma voleb, v rámci
týdeníku Magazín Kabelové televize Kopřivnice s datem vydání 14. září 2018, který byl součástí
programového bloku Blok lokálních televizí v období 21.-28. září 2018 (záznam v souboru koprivnice20180921), byl zařazen zpravodajský příspěvek První zasedání okrskových volebních komisí s tématem
vyjádřeným v jeho titulu. Příspěvek přinesl věcnou zprávu bez zmiňování politiků a politických stran.
Blok lokálních televizí je složen z převzatých pořadů televizí z okolí, a nejde o obsah, který by vytvořil
nebo jehož výrobu by si objednal provozovatel vysílání programu TV Odra a který by byl bezprostředně
zaměřen na diváky v územním rozsahu jeho vysílání, tj. ve Studénce. V tomto případě byla zpráva
primárně určena divákům v Kopřivnici. Blok lokálních televizí je na programu TV Odra vysílán ve všední
dny v úseku 6:00-8:00 hodin a denně kromě čtvrtka ještě v úseku 17:00-19:00 hodin. Také následující
vydání Magazínu Kabelové televize Kopřivnice, které mělo datum 21. září 2018 a ve vysílání programu
TV Odra bylo vysíláno v rámci Bloku lokálních televizí od 5. října 2018 do konce monitorovaného období
(soubor koprivnice-20181005), mělo jeden příspěvek věnovaný nadcházejícím volbám, a to příspěvek
s názvem Jak volit v komunálních volbách. Také v tomto případě se jednalo o politicky neutrální zprávu,
o technické informace ke způsobu hlasování primárně pro občany z Kopřivnice, ale v obecnější rovině
platné a přínosné i pro diváky ze Studénky a okolí. Je možné poznamenat, že oba příspěvky v Magazínu
Kabelové televize Kopřivnice jakoby kompenzovaly nulový obsah podobných instruktážních příspěvků
pro voliče v původní nepřevzaté části vysílání programu TV Odra, které tento typ příspěvků
neobsahovalo. Ve všech vydáních Magazínu Kabelové televize Kopřivnice v monitorovaném období byli
diváci pořadu zváni ke sledování kopřivnického předvolebního vysílání po skončení magazínu, ale to
nebylo s kopřivnickým magazínem převzato do vysílání programu TV Odra. Obecné pozvání ke
hlasování ve volbách se objevilo také v závěru dalšího z převzatých pořadů, pořadu Magazín
moravskoslezského venkova 33/2018 s datem 4. října 2018 (v souboru koprivnice-20181005, tj. na TV
Odra vysílání od 5. října 2018). Příspěvky s volební tématikou v převzatých pořadech v rámci programu
TV Odra byly z hlediska zákona bez závad.
Tím je vyčerpána analýza obsahu vysílání programu TV Odra v období 10. září–5. října 2018 z hlediska
objektivity a vyváženosti informování před volbami do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu.
Obsah vysílání programu TV Odra v monitorovaném období jako celek
Za vlajkovou loď programu TV Odra je možné považovat dvouhodinový programový blok Magazín, a
to zejména proto, že obsahuje stěžejní pravidelný pořad programu TV Odra Zpravodajský týdeník TV
Odra. Programový blok Magazín je vysílán několikrát denně (viz týdenní vysílací schéma výše) a
Zpravodajský týdeník TV Odra je do něj obvykle zařazen dvakrát – na úvod bloku a na začátku druhé
hodiny bloku. V monitorovaném období 10. září–5. října 2018 přenechal v týdnu 14.-21. září 2018
Zpravodajský týdeník TV Odra místo v úvodu bloku již výše rozebrané Předvolební debatě, ale na
začátku druhé hodiny bloku Magazín bylo aktuální vydání pro daný týden zařazeno. V monitorovaném
přibližně čtyřtýdenním období bylo postupně vysíláno pět aktuálních vydání Zpravodajského týdeníku
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TV Odra s datem 7., 14., 21. a 28. září a 5. října 2018. Délka pořadu byla velmi variabilní mezi přibližně
8 až 21 a půl minutami, pravděpodobně v závislosti na momentální disponibilitě zpracovaných
materiálů. Zpravodajský týdeník TV Odra je moderovaný zpravodajský pořad, ovšem ani při
premiérovém uvedení pravděpodobně nejde o živě vysílanou moderaci, ale o předtočené vstupy, které
spojují připravené reportáže a úseky čtených informací, které byly doplňovány informacemi ve formě
textu nebo videozáběry, které byly k dispozici. V reportážích byla uváděna doba jejich natočení a
s ohledem na tyto informace je možné konstatovat, že obsah pořadu byl vždy v zásadě aktuální,
s ohledem na jeho týdenní periodicitu. Z tematického hlediska pořad obsahoval „informace a reportáže
z dění ve městě i z okolních měst a obcí, prezentace rozhodnutí Městského úřadu, kulturní, společenské
a sportovní zprávy“, což je zároveň citace příslušné části programových podmínek licence. Obsah a
způsob zpracování příspěvků byl vesměs z hlediska zákona bezproblémový a většinou nevyžaduje
zvláštní poznámky. Poznámka je vhodná k tradiční pasáži či rubrice pořadu někdy uváděné
mezititulkem „Starostování“ – k pasáži odpovědí starosty na redaktorem položené otázky, v některých
případech označených za tlumočené dotazy diváků. Podobný charakter měl také rozhovor redaktora
se starostou ve vydání pořadu po schůzi městského zastupitelstva (soubor magazin-20180921, vysílání
21.-28. září 2018). Tyto pasáže s účastí starosty neměly v pořadu další protipól např. ve formě
odpovídání zástupců různých částí místního politického spektra na podobné otázky. Je však třeba
konstatovat, že starosta v těchto příspěvcích vždy věcně referoval o komunálních záležitostech,
kterými se zabývá místní samospráva, a nevystupoval jako reprezentant nějakých politických názorů,
ale prakticky jako věcný mluvčí radnice či zastupitelstva. Starosta je obecně nominován na základě
demokratických principů, a pokud vystupuje věcně jako reprezentant města či jeho samosprávy, jako
v tomto případě, není automaticky nutné v lokálním zpravodajství požadovat nějaká oponentní
vyjádření zástupců místního politického spektra k vyvážení věcných informací prezentovaných
starostou. Tento jev byl již v minulosti rozebírán při dřívějším monitoringu programu TV Odra (viz 7.
zasedání 2016, bod: 42, a návazné vysvětlení provozovatele akceptované bez dalšího) a podobně jako
nyní nevedl k závěrům, že by se v pojetí, jak jsou rozhovory se starostou uplatňovány na TV Odra,
jednalo o problém z hlediska zákona. Ostatní pořady či programové pasáže doplňovaly obsah bloku
Magazín do formálně i tematicky rozmanitého, ve volném smyslu možno říci magazínového
charakteru. Jednu vrstvu tvořily dokumentární a archivní pořady – archivní vydání Zpravodajského
týdeníku pod hlavičkou cyklu Stalo se před 10 lety, pořady Z archivu muzea o sbírkové a výstavní
činnosti Vagonářského muzea ve Studénce, dokumentární vizitky Moravské Kravařsko a Vítejte
v Poodří, dokument Z ústavu do běžného života, a archivní reportáž Rychlá lékařská pomoc. K posledně
zmíněným pořadům měl z tematického hlediska blízko osvětový pořad Krevní centrum o
stejnojmenném oddělení FN Ostrava a dárcovství krve, který byl v průběhu monitorovaného období
zařazen dvakrát (tj. ve dvou blocích Magazín pro různé týdny), což byl ojedinělý jev. Místní kultuře byla
věnována série šesti záznamů amatérského a hudebního programu v klubu Peklo ve Studénce pod
názvem Comedy Night, a v jednom z týdenních bloků přehled programů a akcí místní kultury Kulturart.
Obrazovou informaci o místním dění přinášely občas zařazované sekvence záběrů bez komentáře,
konkrétně pod tituly Technické dědictví a Výcvik hasičů na polygonu. Tyto obsahově různorodé pořady
z vlastní produkce i akviziční byly v různé sestavě využity k doplnění bloku Magazín vedle páteřního
zpravodajského týdeníku. Závěr každé vysílací hodiny bloku tvořil vždy informativní Videotext – série
ve smyčce vysílaných snímků, které v textové a grafické formě přinášely informace z komunální oblasti
a informace o místním veřejném, společenském, kulturním a sportovním dění. Zvuk tvořila neutrální
instrumentální či elektronická hudba. Délka smyčky Videotextu byla přibližně v rozmezí 1 a půl až 3
minuty a aktuálnost informací byla střídavá – většinou byly informace aktuální, ale nebylo to
pravidlem. Spíše než jako plnohodnotný programový prvek byl Videotext využíván jako programový
výplněk na konci jednotlivých vysílacích hodin – délka vysílání nebyla stabilní a odpovídala zbylému
prostoru na konci vysílací hodiny, což bylo zhruba 5 až 20 minut. V rámci Videotextu byla v některých
případech vysílána rubrika s titulem Inzerce, kterou je možné považovat za blok reklamy. Rubrika byla
uvedena i uzavírána snímkem s titulem rubriky a obsahovala jeden nebo dva stále stejné inzeráty o
souhrnné délce přibližně půl minuty, neboli v rozsahu hluboko pod povoleným limitem 12 minut za
hodinu i při několikanásobném cyklování smyčky Videotextu na konci vysílací hodiny. V některých
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případech nebyla inzertní rubrika naplněna. Žádný obsahový ani formální problém nebyl v blocích
Magazín zaznamenán.
Širší regionální rozměr dodává vysílání programu TV Odra další dvouhodinový blok, označený v licenci
TV Odra jako Blok lokálních televizí, který by podle licence měl obsahovat převzaté pořady z vysílání
z okolních měst doplněné stejně jako v bloku Magazín videotextem ze Studénky, což také monitoring
potvrdil. Blok je vysílán ve všední dny v úseku 6:00-8:00 hodin a denně kromě čtvrtka ještě v úseku
17:00-19:00 hodin. Provozovatel poskytl záznamy bloku v pěti souborech, jejichž názvy začínají textem
„koprivnice“. V monitorovaném období 10. září–5. října 2018 se ve vysílání TV Odra vystřídaly čtyři
aktualizované podoby Bloku lokálních televizí z potenciálních pěti, protože v týdenním úseku 28. září–
5. října 2018 (soubor koprivnice-20180928) zůstal obsah bloku stejný jako v předcházejícím týdenním
úseku 21.–28. září 2018 (soubor koprivnice-20180921). Důvod ponechání bloku v neaktualizované
podobě další týden je nejasný, snad souvisí s atypickou skladbou přebíraného kopřivnického vysílání
v době před volbami. Struktura Bloku lokálních televizí se přibližně podobá struktuře bloku Magazín
v tom smyslu, že blok začíná zpravodajským magazínem, a to Magazínem Kabelové televize
Kopřivnice, který je někdy uveden opakovaně na začátku druhé hodiny bloku. Na té pozici je ale spíše
dávána přednost dalšímu převzatému informačnímu magazínu z okolí, pořadu Magazín
moravskoslezského venkova, který je však čtrnáctideníkem a kopřivnický magazín nahrazuje jen ob
týden. Kromě toho se v monitorovaném období z neznámých důvodů vyskytl případ, že na začátku
druhé hodiny Bloku lokálních televizí nebyl magazín ze sousedství zařazen a celou druhou hodinu
pokračovalo vysílání Videotextu, který jinak tvoří závěr každé vysílací hodiny bloku. Videotext je
nepřevzatý, studénecký, stejný jako v bloku Magazín. Oba převzaté magazíny v Bloku lokálních televizí
jsou delší než Zpravodajský týdeník TV Odra v bloku Magazín – mají délku cca 30-45 minut, což limituje
další programovou skladbu bloku. Kromě převzatých magazínů a Videotextu se v Bloku lokálních televizí
objevil jen v jednom týdnu jeden další pořad, archivní sestřih z reportáží odvysílaných v Magazínu
Kabelové televize Kopřivnice v průběhu měsíce září roku 2003 pod titulem Archiv. V monitorovaném
období se v Bloku lokálních televizí vystřídala čtyři vydání Magazínu Kabelové televize Kopřivnice a dvě
vydání Magazínu moravskoslezského venkova. Oba tyto převzaté pořady jsou moderovanými magazíny
regionálního zpravodajství s reportážními a čtenými příspěvky na témata z komunální oblasti,
veřejného a společenského života, kultury a sportu. V rámci programu TV Odra bylo vysílání těchto
magazínů přibližně o týden opožděné. Obsahový problém v nich vesměs nebyl zaznamenán, stejně jako
v archivním sestřihu z reportáží Magazínu Kabelové televize Kopřivnice z roku 2003. Otázky vyvolává
jen jedna pasáž pořadu Magazín Kabelové televize Kopřivnice s datem 21. září 2018 (čas 20:38-22:20 v
souboru koprivnice-20181005). Ve sporné pasáži pořadu proběhlo vyhlášení soutěže o šest poukazů
na polévku do Vily Machů a bylo vyhlášeno nové kolo soutěže. Vila Machů je podle dostupných
informací kavárna a penzion, a též klub s kulturním programem v Kopřivnici. Soutěže o ceny věnované
dárcem jsou obecně běžným projevem sponzoringu televizních pořadů, a také v tomto případě pasáž
působila jako typický projev sponzoringu. Formou poukazů na polévky v podniku s názvem Vila Machů
byl nerušivým způsobem prezentován podnik, který poukazy věnoval. Podobné soutěže jsou zároveň
zpestřením obsahu pořadů. Potíž je v tom, že podle § 53 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. „sponzorovat
nelze zpravodajské a politicko-publicistické pořady“ a pořad Magazín Kabelové televize Kopřivnice je
moderovaný zpravodajský magazín. I když magazínová forma umožňuje zařazování příspěvků různého
typu, nejen zpravodajských, některé příspěvky jednoznačně spadají do kategorie zpravodajství, a pořad
jako celek je tak třeba hodnotit jako pořad z kategorie zpravodajských a politicko-publicistických
pořadů. Pořad nebyl označen jako sponzorovaný. Ve vysílání programu TV Odra jde o program
akviziční, převzatý od Kabelové televize Kopřivnice z blízkého sousedství Studénky. Soutěž o polévky
ve Vile Machů v Kopřivnici v pořadu zaštiťuje Kabelová televize Kopřivnice a soutěž je primárně určená
jiným divákům, než jsou diváci programu TV Odra. Pokud soutěž v Magazínu Kabelové televize
Kopřivnice obsahovala sponzorskou prezentaci, nešlo o sponzorství ve prospěch provozovatele vysílání
programu TV Odra, a je poněkud sporné, čím tato prezentace v rámci vysílání programu TV Odra byla.
Lze poznamenat, že např. zahraniční filmy obsahující product placement vysíláním v ČR prakticky
ztrácejí charakter pořadů obsahujících obchodní sdělení, v daném případě umístění produktu, protože
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zákonná definice brání interpretaci původního product placementu jako umístění produktu při
sekundárním vysílání v ČR. Situace se sponzorskou prezentací v akvizičním pořadu je do určité míry
podobná. Může být případně otázka, jestli soutěž o polévky ve Vile Machů nemůže být považována za
sdělení neobchodního typu, které svéráznou formou upozorňuje diváky na kulturní klub a místo
veřejného stravování. Sporný prvek soutěže o polévky ve Vile Machů v pořadu Magazín Kabelové
televize Kopřivnice není z více důvodů vhodné řešit v rámci monitoringu obsahu vysílání programu TV
Odra, kde je magazín převzatým pořadem. Na tento prvek se kromě jiného zaměří příští monitoring
obsahu vysílání programu KTK (Kabelová televize Kopřivnice).
Programový blok Oko má délku jedné hodiny a v týdenním vysílacím schématu programu TV Odra je
mu vyhrazen čas 12:00-13:00 hodin denně a 23:00-24:00 hodin denně kromě neděle. Lze
předpokládat, že v těchto časech byl blok Oko vysílán v celém monitorovaném období 10. září–5. října
2018 a vzhledem k tomu, že zapůjčen byl jediný záznam s označením „oko“, byl stejný obsah vysílán
v celém období beze změny. V legendě k tabulce s programovým schématem v rámci licence programu
TV Odra, tedy v rámci programových podmínek licence, je programový blok Oko charakterizován jako
„pořad složený ze záběrů z města a jeho dění, podložený hudbou + informační kraul“. Začněme od
konce této charakteristiky, od proklamovaného informačního kraulu, který při monitoringu nebyl
zaznamenán. Jde o rozdíl oproti licenčním podmínkám. Obrazovou složku bloku Oko tvořily záběry
místního veřejného, společenského, kulturního a sportovního dění bez komentáře a bez doplnění
datace nebo informačních titulků. Ve zvukové složce byla neutrální hudba. Tento obsah odpovídá
licenci a nebyl v něm ani žádný prvek, který by představoval problém z hlediska zákona. Jediným
problémem programového bloku či pořadu Oko byla tedy absence informačního kraulu. Licence obsah
informačního kraulu v pořadu Oko nijak blíže nespecifikuje. I s přihlédnutím k tomu se nejeví absence
informačního kraulu jako závažný problém, nicméně jde o rozdíl oproti licenci, jejíž znění odpovídá
vlastnímu návrhu provozovatele či tehdejšího adepta o tento status. AO proto doporučuje vyzvat
provozovatele k vysvětlení absence informačního kraulu, v tomto bodě spíše pro jeho reflexi dílčího
detailu licenčních podmínek, než s výhledem dalšího možného postupu, kterým by teoreticky mohlo
být upozornění na porušení zákona, respektive licenčních podmínek.
Mezi zapůjčenými záznamy byly záznamy dvou vydání 4hodinového programového bloku, který je
v legendě k tabulce s programovým schématem v rámci licence programu TV Odra označen
ZMS/SPORT s následujícím vysvětlením: „vysílání v tomto bloku budeme obměňovat/střídat každý
týden. Prostor zde dostanou přímé přenosy a reprízy zasedání Zastupitelstva města Studénky (ZMS).
Následující týden bude blok věnován záznamu sportovního zápasu jednoho či více z městských týmů. O
zkrácení nebo prodloužení bloku (např. z důvodu délky ZMS, zápasu, kterou nelze ovlivnit), budeme
diváky informovat titulkem a upřesněním programu. V případě zkrácení bloku bude vysílací schéma
kopírovat předchozí den.“ Podle programového schématu je blok vysílán ve čtvrtek v rámci úseku 1521 hodin a v neděli od 19 hodin do půlnoci. Není zcela jasné, jakým způsobem byl čtyřhodinový blok
vysílán ve vysílacím okně šesti- či pětihodinové délky. V téměř čtyřech týdnech monitorovaného
období (10. září–5. října 2018) by měla tedy být minimálně čtyři aktualizovaná vydání bloku a v bloku
by měly alternovat záznamy jednání Zastupitelstva města Studénky a záznamy místního sportu. Oba
zapůjčené záznamy bloku ZMS/SPORT ovšem obsahovaly záznam jednání Zastupitelstva města
Studénky, a to o délce přibližně 3 a půl hodiny, doplněný do délky čtyř hodin Videotextem stejného
charakteru, o kterém již byla řeč v pasáži věnované bloku Magazín, takže blíže se mu zde již věnovat
nebudeme. Monitoring tedy zaznamenal nižší frekvenci obměny obsahu bloku, než stanovuje licence,
a to konkrétně deficit záznamů z místního sportu, které by měly ob týden střídat záznamy
zastupitelstva. Přesnější informaci o dataci obsahu bloků než názvy souborů se záznamy dává jejich
vlastní obsah, který má v jednom případě datum 5. dubna 2018 a v druhém případě 13. září 2018.
V prvním případě se jednalo o 24. zasedání zastupitelstva a ve druhém případě o jeho 27. zasedání.
Nešlo tedy o dvě po sobě následující zasedání a je možné soudit, že repríza staršího zasedání byla
zařazena do vysílání opakovaně, když předtím byl daný záznam aktuálně vysílán na jaře 2018. Obsahu
tohoto záznamu jsme se již věnovali výše v pasáži věnované pořadům se vztahem k volbám a zde jen
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připomeneme, že důvodem obnovení reprízového vysílání tohoto záznamu jednání zastupitelstva
pravděpodobně bylo, že mezi body jednání bylo stanovení počtu zastupitelů pro další volební období,
čili obsah jednání zastupitelstva zčásti souvisel s podzimními volbami. Poněkud kuriózně tvořil doplněk
k tomuto reprízově uváděnému záznamu jarního zasedání zastupitelstva do čtyř hodin délky bloku
záznam Videotextu z téže doby, tedy neaktuální o několik měsíců. Nějaký problém, který by bylo nutné
řešit, tím ale nevznikl. Někdy v průběhu monitorovaného období se blok ZMS/SPORT se záznamem 24.
zasedání Zastupitelstva města Studénky z 5. dubna 2018 vystřídal s aktualizovaným blokem se
záznamem 27. zasedání zastupitelstva z 13. září 2018. O obsahu novějšího záznamu lze zopakovat
totéž, co bylo výše uvedeno o starším záznamu, tedy že celý záznam jednání zastupitelstva města
Studénky reflektoval reálné jednání voleného orgánu včetně diskuse všech zastupitelů z různých částí
místního politického spektra, kteří o diskutování projevili zájem, bez redakčních zásahů. Obsahový
problém se v záznamu neprojevil. Neutrálně snímané a neupravované záznamy či přenosy jednání
voleného orgánu jsou jedním z pomyslných vzorů ideálně vyváženého vysílání. Monitoring obsahu
bloku ZMS/SPORT tedy přinesl poznatek o jediném problému. Podle licence by měl být blok
aktualizován každý týden, ale v monitorovaném téměř čtyřtýdenním období se vystřídaly ve vysílání
programu TV Odra jen dvě podoby bloku – dvě aktualizace chyběly. Z obsahového hlediska by se
v bloku měly střídavě objevovat záznamy z jednání městského zastupitelstva a záznamy místního
sportu, ale druhý typ záznamů ve vysílání chyběl. Jde o rozdíl oproti licenčním podmínkám, poněkud
citelnější než výše zmíněný deficit informačního kraulu v pořadu Oko, ale stále ne o rozdíl zásadní, i
s přihlédnutím k tomu, že záběry z místního sportu alespoň ve verzi bez komentáře se zčásti objevily
ve zmiňovaném bloku Oko. AO proto doporučuje, aby Rada vyzvala provozovatele k vysvětlení nižší
frekvence aktualizace bloku ZMS/SPORT a absence záznamů z místního sportu v tomto bloku, a
pokud provozovatel uspokojivě věc nevysvětlí, zvážit následně upozornění provozovatele na porušení
zákona, respektive licenčních podmínek.
Posledním záznamem, o kterém ještě nebyla řeč, je záznam čtyřhodinového bloku Noční proud. Podle
programového schématu v licenci je Noční proud vysílán denně v úseku 2:00-6:00 hodin. Provozovatel
zapůjčil jediný záznam tohoto bloku, což znamená, že v období monitoringu byl vysílán Noční proud
beze změny. V licenci je obsah bloku specifikován takto: „noční program složený ze záběrů z města,
podložený hudbou + informační kraul“. Reálný obsah bloku tvořil kontinuální zpomalený záběr náměstí
ve Studénce pořízený statickou kamerou, který byl ve střední části mírně zastřen poloprůhledným
vodorovným pruhem s digitální časomírou (hodiny, minuty, sekundy bez data). Nejde o živě vysílaný
záběr z města, ale o záznam, který se ve stejné podobě opakuje každý den. Jde nicméně o záběry
z města, jak je specifikováno v licenci. Ve zvukové složce hrála neutrální hudba. Podobně jako v případě
bloku Oko, chyběl v obraze licencí slibovaný informační kraul. Jde o stejný případ a AO doporučuje
rozšířit výzvu provozovatele k vysvětlení chybějícího informačního kraulu oproti licenci také na tento
případ, jak je již navrhováno v souvislosti s blokem Oko.
Poznámka k závažnosti zaznamenaných deficitů v obsahu vysílání TV Odra a jejich nápravě: Při
minulém monitoringu obsahu vysílání programu TV Odra ve dnech 21.–22. února 2016 byla rovněž
zaznamenána absence informačního kraulu v blocích Oko a Noční proud, a tehdy ještě absence záběrů
z města v Nočním proudu. Provozovatel vysvětloval (dopis RRTV/3028/2016-P) absenci informačního
kraulu tím, že tento způsob informování považuje za doplňkovou složku k informování místních občanů
zejména pro případy nebezpečí a mimořádných událostí. Ve věci absence záběrů z města v Nočním
proudu přislíbil okamžitou nápravu, což Rada akceptovala. Rada přistoupila k upozornění na porušení
licenčních podmínek s ohledem na absenci informačního kraulu v blocích Oko a Noční proud (9.
zasedání 2016, bod: 39). Nynější monitoring tedy potvrdil, že provozovatel napravil jedno z pochybení
zaznamenaných při monitoringu v roce 2016, a do Nočního bloku doplnil záběry z města, jak slíbil.
Situace s vysíláním, respektive s nevysíláním informačního kraulu v blocích Oko a Noční proud se podle
poznatků z nynějšího monitoringu nezměnila. V úvahu nyní připadá kromě upozornění na porušení
licenčních podmínek také uložení pokuty. Informační kraul v blocích Oko a Noční proud je sice v licenci
přislíben, ale není nijak blíže specifikován – tuto licenční podmínku by prakticky naplnilo např. pouhé
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cyklující vysílání informace o adrese internetové stránky programu či města Studénka apod. V rámci
licenčních podmínek jde o marginální položku. Za daných okolností se případné uložení pokuty jeví jako
zbytečně tvrdé a sotva schopné přinést větší přínos ve formě rozšíření užitečného obsahu vysílání
daného programu ve srovnání s upozorněním na porušení licenčních podmínek. Na dokreslení k této
úvaze uvádíme, že problém s nevysíláním záběrů z města v Nočním proudu vyřešil provozovatel
pořízením jednoho dlouhého záběru z náměstí ve Studénce, který se každý den opakuje. Ani druhý
zaznamenaný deficit ve formě absentování záznamů z místního sportu v bloku ZMS/SPORT (viz výše),
kde by měly být vysílány každý druhý týden jako alternace se záznamy z jednání Zastupitelstva města
Studénka v ostatních týdnech, se nejeví jako závažné porušení licenčních podmínek, i s přihlédnutím
k tomu, že záznamy z místního sportu byly součástí bloku Oko. Jde o typ pochybení, jehož zjištění
nebylo možné při monitoringu v roce 2016, kdy bylo monitorováno jen dvoudenní vysílání programu
TV Odra. Upozornění na porušení licenčních podmínek se v zaznamenaných případech jeví jako
postačující, ale primárně je navrhováno vyzvat provozovatele k vysvětlení věci s možností dalšího
postupu.
Pokud jde o vysílání reklamy, bylo zaznamenáno v malé míře jednak jako nepravidelná součást
Videotextu, a ojediněle ve formě reklamního bloku o jedné položce. V rámci Videotextu se objevovala
inzertní pasáž složená ze dvou inzerátů o souhrnné délce 32 sekund. Pokud jde o reklamní spoty,
zaznamenáno bylo dvojí odvysílání reklamního bloku o jediné položce a délce 1:02 minut na různých
místech jednoho bloku MAGAZÍN (soubor magazin-20181005). Kuriozitou byl neaktuální inzerát
v rámci Videotextu, který na konci doplňoval reprízovaný blok ZMS/SPORT do délky 4 hodin, a
obsahoval informaci o akci z dubna 2018 (v souboru zmsport-20180413). Reklama, ať již v rámci
Videotextu, nebo v reklamních blocích, byla vždy řádně oddělena od ostatního programu z obou stran
znělkou, obsah byl bezproblémový a rozsah jistě pod povoleným limitem 12 minut za hodinu.
Obraz byl zpravidla označen logem programu v levém horním rohu. První výjimkou bylo vysílání
reklamy v rámci klasického reklamního bloku, kdy logo v obraze nebylo, což je z hlediska zákona
v pořádku, ale také znělek reklamy, což je z hlediska zákona chyba, jejíž význam je ovšem zcela
zanedbatelný. Druhou výjimkou byla absence označení obrazu logem programu v akvizičních
pořadech Magazín Kabelové televize Kopřivnice, vydání s datem 21. září 2018, a Magazín
moravskoslezského venkova 33/2018 v programovém Bloku lokálních televizí vysílaném od 5. října
2018, neboli v posledním dnu monitorovaného období (soubor koprivnice-20181005). Vzhledem
k délce pořadů cca 48 a 40 minut trvala situace příliš dlouho, než aby bylo možné vysílání bez loga
programu tolerovat. AO doporučuje upozornit provozovatele na porušení zákona.
Povinně zveřejňované údaje podle § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001. Sb. nebyly součástí obsahu
zapůjčených záznamů (respektive v návaznosti na závěrečné titulky akvizičního Magazínu
moravskoslezského venkova byl vysílán titulek: „Dohled nad vysíláním podléhá RRTV www.rrtv.cz“),
ovšem jsou v kompletní sestavě dostupné v rámci internetové stránky programu TV Odra v záložce O
nás na adrese https://www.tvodra.cz/druha-stranka/#onas, a rovněž v rámci webu provozovatele na
adrese http://www.sak-studenka.cz/tv-odra/o-televizi.
Analytik zhlédl záznamy vysílání TV Odra z období 10. září–5. října 2018 takto: záznam v souboru
magazin-20180907 zhlédl 5. prosince 2018, záznam v souboru magazin-20180914 dne 6. prosince
2018, záznam v souboru magazin-20180921 dne 7. prosince 2018, záznamy v souborech magazin20180928 a magazin-20181005 zhlédl 10. prosince 2018, záznam v souboru koprivnice-20180907 dne
11. prosince 2018, záznamy v souborech koprivnice-20180914 a koprivnice-20180921 zhlédl 12.
prosince 2018, záznamy v souborech koprivnice-20180928, koprivnice-20181005 a oko 20150130
zhlédl 13. prosince 2018, záznam v souboru zmsport-20180209 dne 14. prosince 2018, záznam
v souboru zmsport-20180413 dne 17. prosince 2018 a záznam v souboru nocni proud-20140101 zhlédl
18. prosince 2018.
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ZÁVĚR:
Primárním cílem monitoringu obsahu vysílání programu TV Odra v období 10. září–5. října 2018 bylo
posouzení objektivity a vyváženosti informování před volbami do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu
5. a 6. října 2018. Předvolební vysílání jako takové bylo zaznamenáno v pořadu Předvolební debata,
který byl vysílán v týdenním období 14.–21. září 2018 celkem 47x v rámci programového bloku
Magazín v různých vysílacích časech a dnech týdne. Délka pořadu byla 44:12 minut. Provozovatel
pozval k Předvolební debatě lídry všech kandidujících stran ve Studénce, tedy šest hostů. Z
pozvaných jedna strana – ČSSD – účast odmítla. Hosté odpovídali v šesti kolech na otázky
moderátorky a v závěrečném sedmém kole dostali prostor k oslovení voličů bez položené otázky.
Podrobný rozbor obsahu Předvolební debaty na programu TV Odra nepřinesl poznatky, které by
nasvědčovaly tomu, že provozovatel při jejím vysílání nějak pochybil, takže je možné konstatovat,
že odvysílání Předvolební debaty proběhlo v souladu se zákonem.
Jiné speciální předvolební pořady nebyly v monitorovaném období na programu TV Odra vysílány.
Ve vysílání programu TV Odra se vyskytlo několik případů, kdy určitý vztah k volbám měly dílčí
součásti původních pořadů TV Odra nebo pořadů převzatých do vysílání TV Odra z jiných programů.
Jejich význam byl v rámci předvolebního vysílání programu TV Odra ve srovnání s Předvolební
debatou jen okrajový a obsah byl z hlediska zákona bez závad.
Doplňkovým cílem monitoringu byl komplexní monitoring obsahu vysílání programu TV Odra
z hlediska zákona a licence. V odvysílaném obsahu jako takovém nebyly zaznamenány bezprostřední
obsahové problémy, problémem byly naopak některé deficity.
V programových blocích Oko a Noční proud chyběl informační kraul, který by v nich podle licence
měl být. Vzhledem k tomu, že náplň, rozsah ani aktualizace informačního kraulu není v licenci nijak
blíže specifikována, jde o méně významné pochybení. Deficity byly dále zaznamenány u
programového bloku ZMS/SPORT. Jeho obsah má být podle licence aktualizován každý týden, ale
v monitorovaných téměř čtyřech týdnech byly vysílány jen dvě varianty tohoto bloku, neboli
polovina aktualizací chyběla. Podle licence se v bloku ZMS/SPORT mají střídat záznamy jednání
Zastupitelstva města Studénky (ZMS) a záznamy místního sportu. Vysílány však byly jen záznamy
jednání Zastupitelstva města Studénky, a záznamy místního sportu v bloku chyběly. AO doporučuje
vyzvat provozovatele k vysvětlení věci a následně zvážit další postup.
Při monitoringu byla dále zaznamenána absence označení obrazu logem programu v akvizičních
pořadech Magazín Kabelové televize Kopřivnice, vydání s datem 21. září 2018, a Magazín
moravskoslezského venkova 33/2018 v programovém Bloku lokálních televizí vysílaném od 5. října
2018. Vzhledem k délce pořadů cca 48 a 40 minut trvala situace příliš dlouho, než aby bylo možné
vysílání bez loga programu tolerovat. AO doporučuje upozornit provozovatele na porušení zákona.

Návrhy usnesení:
Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání TV Odra provozovatele SAK Studénka, příspěvková
organizace v období 10. září–5. října 2018.
a
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a
f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů,
v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání SAK
Studénka, příspěvková organizace, IČ: 66183561, se sídlem Budovatelská 770, Studénka, PSČ: 74213,
o podání vysvětlení, z jakého důvodu vysílal v období 10. září–5. října 2018 na programu TV Odra
programové bloky OKO a NOČNÍ PROUD bez informačního kraulu, dále z jakého důvodu neaktualizoval
v tomto období programový blok ZMS/SPORT každý týden a z jakého důvodu nevysílal v témže období
v bloku ZMS/SPORT kromě záznamů jednání Zastupitelstva města Studénky také záznamy sportovních
zápasů městských týmů, jak to u těchto bloků předpokládají programové podmínky licence sp. zn.
2011/157/zem/Měs. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
a
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti 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
SAK Studénka, příspěvková organizace, IČ: 66183561, se sídlem Budovatelská 770, Studénka, PSČ:
74213, na porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 5. října
2018 na programu TV Odra odvysílal v rámci Bloku lokálních televizí pořady Magazín Kabelové televize
Kopřivnice, vydání s datem 21. září 2018, a Magazín moravskoslezského venkova 33/2018 bez označení
televizního programu logem, čímž porušil povinnost uvádět označení televizního programu (logo) v
televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní
ode dne doručení upozornění.

Zpracoval: Vít Šnábl, 22. ledna 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 TV Odra provozovatele SAK Studénka,
příspěvková organizace v období 10. září–5. října 2018.

-

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 5
písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s
ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004
Sb.“) žádá provozovatele vysílání SAK Studénka, příspěvková organizace, IČ: 66183561, se
sídlem Budovatelská 770, Studénka, PSČ: 74213, o podání vysvětlení, z jakého důvodu vysílal v
období 10. září–5. října 2018 na programu TV Odra programové bloky OKO a NOČNÍ PROUD
bez informačního kraulu, dále z jakého důvodu neaktualizoval v tomto období programový
blok ZMS/SPORT každý týden a z jakého důvodu nevysílal v témže období v bloku ZMS/SPORT
kromě záznamů jednání Zastupitelstva města Studénky také záznamy sportovních zápasů
městských týmů, jak to u těchto bloků předpokládají programové podmínky licence sp. zn.
2011/157/zem/Měs. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.

-

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti 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 SAK Studénka, příspěvková organizace, IČ:
66183561, se sídlem Budovatelská 770, Studénka, PSČ: 74213, na porušení § 32 odst. 1 písm.
n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 5. října 2018 na programu TV Odra
odvysílal v rámci Bloku lokálních televizí pořady Magazín Kabelové televize Kopřivnice, vydání
s datem 21. září 2018, a Magazín moravskoslezského venkova 33/2018 bez označení
televizního programu logem, čímž porušil povinnost uvádět označení televizního programu
(logo) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu
k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

Dle výsledků předložené analýzy byly zpravodajské i politicko-publicistické příspěvky na programu TV
Odra 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 vůči
provozovateli v kontextu komplexní kontroly programu podnikla další kroky, které nesouvisely
s problematikou voleb ani s možným porušením zásad objektivity a vyváženosti. S jejich výsledky je
možné se seznámit prostřednictvím zápisů ze zasedání Rady a tiskových zpráv, které jsou k dispozici na
internetových stránkách Rady.
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