
Subjekt:  Kabelová televize Přerov, a.s. 
Program:  Info Přerov 
Druh vysílání:  televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů 
Věc:  monitoring vysílání k volbám do Poslanecké sněmovny PČR 
 
 
Základní informace o záznamu: 
Rada si v rámci monitoringu vysílání v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
vyžádala od provozovatele programu Info Přerov záznamy z období od 19. května do 25. května 2010. 
Záznam byl poskytnut na dvou discích DVD. Záznam byl Radě doručen 18. června 2010, odkdy se 
odvíjí tříměsíční lhůta pro případné zahájení správního řízení. 
 
 
ANALÝZA: 
 
K obsahu vysílání licencovaného programu provozovatele Kabelová televize Přerov, a.s., v období 
19.-25. května 2010 bylo přistupováno se speciálním přihlédnutím k volebnímu vysílání. Obsah nebyl 
kontrolován komplexně z hlediska zákona a dodržení licenčních podmínek. Monitoring byl cíleně 
zaměřen na prezentaci politických stran, politiků a volebních programů jednotlivých stran.  
 
 
Popis obsahu jednotlivých DVD: 
 
DVD 1 (celková délka 2:06:04 hod.) 
Obsahuje pořad Přerovské aktuality ze dnů 19., 21. a 24. května 2010 
 
Blok z 19. 5. 2010 (celkový čas 33:47 min.) 
Blok z 21. 5. 2010 (celkový čas 47:35 min.) 
Blok z 24. 5. 2010 (celkový čas 44:41 min.) 
 

00:01-01:28 Infotext - kontakt na Kabelovou televizi Přerov 
- provozní doba zákaznické kanceláře Kabelové televize Přerov 
- vysílací schéma Přerovských aktualit 

Pořad Přerovské aktuality  
19. 5. 2010 
01:29-32:19 (tj. 30:50 min.) 

- několik reportáží k povodním 
- pozvánky na kulturní akce 
- sport 

32:20-33:47 (tj. 01:27 min.) - kontakt na Kabelovou televizi Přerov 
- provozní doba zákaznické kanceláře Kabelové televize Přerov 
- vysílací schéma Přerovských aktualit 

00:01-01:28 Infotext - kontakt na Kabelovou televizi Přerov 
- provozní doba zákaznické kanceláře Kabelové televize Přerov 
- vysílací schéma Přerovských aktualit 

Pořad Přerovské aktuality  
21. 5. 2010 
01:29-17:59 (tj. 16:30 min.) 
 
 
11:29-11:38 (tj. 0:09 min.) 
 

- povodně 
- církevní mateřská škola 
- stavební práce na podchodu 
- anketa pro občany 
- pozvánky na kulturní akce 
- sponzor počasí (stavebniny Formel) 
- počasí 
- sport 

Pořad Události z kraje 
18:00-46:06 (tj. 28:06 min.) 

- ministr obrany a hejtman Olomouckého kraje v oblasti 
postižené povodněmi (protipovodňová opatření na Bečvě) 
- děti z Troubek na ozdravném pobytu ve Vojtěchově 
- povodně v Olomouckém kraji 
- studánky na Prostějovsku  
- sport 

Volby do PS PČR 2010 
Součást pořadu Události z kraje 
28:16-46:06 (tj. 17:50 min.) 

Speciální předvolební vysílání 
- televize oslovila všechny kandidující strany v Olomouckém 
kraji a nabídla jim prostor do 1:20 min. k prezentaci jejich 
programu (zdarma) 



 

46:07-47:35 (tj. 1:28 min.) - kontakt na Kabelovou televizi Přerov 
- provozní doba zákaznické kanceláře Kabelové televize Přerov 
- vysílací schéma Přerovských aktualit 

00:01-01:28 Infotext - kontakt na Kabelovou televizi Přerov 
- provozní doba zákaznické kanceláře Kabelové televize Přerov 
- vysílací schéma Přerovských aktualit 

Pořad Přerovské aktuality  
24. 5. 2010 
01:29-43:13 (tj. 41:44 min.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23:26-23:48 (tj. 0:22 min.) 

- vedení města kritizuje Hydrometeorologický ústav 
- odklízení škod po povodních 
- sociální dávky pro postižené povodněmi 
- požár rodinného domu 
- volby (informace k průběhu) 
- půtky na zastupitelstvu 
- dotazník „Řekni, občane“ 
- diamantová a zlatá svatba 
- bitva na hradě Helfštýn 
- festival dračích lodí 
- výtvarná výstava 
- jaká povolení potřebujete při renovaci bytového jádra 
- sponzor počasí (kuchyňské studio Monetti) 
- počasí 

Volby do PS PČR 2010 
Součást pořadu Přerovské aktuality 
25:12-43:13 (tj. 18:01 min.) 

Volby do PS PČR 

43:14-44:41 (tj. 1:27 min.) - kontakt na Kabelovou televizi Přerov 
- provozní doba zákaznické kanceláře Kabelové televize Přerov 
- vysílací schéma Přerovských aktualit 

 
 
DVD 2 (celková délka 59:45 min.) 
19. – 25. května 2010 (Infotext) 
 

č. čas obsah 

1 00:01 Úvodní grafika infotextu Kabelové televize Přerov 

2 00:26 Kontakt na zákaznickou kancelář Kabelovou televizi Přerov 

3 00:51 Provozní doba zákaznické kanceláře Kabelové televize Přerov 

4 01:13 Vysílací schéma Přerovských aktualit 

5 01:43 Grafika: Infotextové noviny 

6 02:11 Rozpis pohotovostních lékárenských služeb 

7 02:41 Městská knihovna v Přerově – pobočky 

8 03:11 Městská knihovna v Přerově – pobočky 

9 03:39 Caritas – občanská poradna (kontakt, úřední hodiny) 

10  Caritas – charitativní sociální služba (kontakt, úřední hodiny) 

11  Caritas – charitativní pečovatelská služba (kontakt, úřední hodiny) 

12  Odborná pomoc a informace v Přerově (K-Centrum atd.) 

13  Odborná pomoc a informace v Přerově (linka důvěry, psychologická poradna) 

14  Kabelová televize Přerov – servis 

15  Ohlášení poruch internetového připojení přes síť KTP – servis 

16  Grafika: Infotextové noviny 

17  Grafika: sledujete infotext 

18 08:05 Statutární město Přerov nabízí – aukce bytů 

19  Statutární město Přerov nabízí – aukce bytů (seznam bytů včetně cen) 

20  Statutární město Přerov nabízí – aukce bytů (seznam bytů včetně cen) 

21  Statutární město Přerov nabízí – aukce bytů (zásady realizace prodeje) 

22  Statutární město Přerov nabízí – aukce bytů (zásady realizace prodeje) 

23 10:27 Oznámení o době a místu konání voleb 



24  Oznámení o době a místu konání voleb (praktické informace pro voliče) 

25  Seznam volebních míst 

26  Seznam volebních míst 

27  Seznam volebních míst 

28  Seznam volebních míst 

29  Seznam volebních míst 

30  Seznam volebních míst 

31  Seznam volebních míst 

32  Seznam volebních míst 

33  Seznam volebních míst 

34  Seznam volebních míst 

35  Seznam volebních míst 

36  Seznam volebních míst 

37  Seznam volebních míst 

38  Seznam volebních míst 

39  Seznam volebních míst 

40  Seznam volebních míst 

41  Seznam volebních míst 

42  Seznam volebních míst 

43  Seznam volebních míst 

44  Seznam volebních míst 

45  Seznam volebních míst 

46  Seznam volebních míst 

47  Seznam volebních míst 

48  Seznam volebních míst 

49  Seznam volebních míst 

50  Seznam volebních míst 

51 23:37 Kontakt na zákaznickou kancelář Kabelovou televizi Přerov 

52  Provozní doba zákaznické kanceláře Kabelové televize Přerov 

53  Vysílací schéma Přerovských aktualit 

54  Grafika: Kino 

55  Program kina Hvězda (prezentace konkrétních filmů) 

56  Program kina Hvězda 

57  Program kina Hvězda 

58  Program kina Hvězda 

59  Program kina Hvězda 

60  Program kina Hvězda 

61  Program kina Hvězda 

62  Program kina Hvězda 

63  Program kina Hvězda 

64  Program kina Hvězda 

65  Program kina Hvězda 

66  Program kina Hvězda 

67  Program kina Hvězda 

68  Program kina Hvězda 

69  Program kina Hvězda 

70  Program kina Hvězda 

71  Program kina Hvězda 

72  Program kina Hvězda 

73  Program kina Hvězda 

74  Program kina Hvězda 

75  Program kina Hvězda 



76 35:47 Grafika: sledujete infotext 

77  Kontakt na zákaznickou kancelář Kabelovou televizi Přerov 

78  Provozní doba zákaznické kanceláře Kabelové televize Přerov 

79  Vysílací schéma Přerovských aktualit 

80 37:41 Grafika: kultura 

81  Folklorní festival Přerov 

82  Folklorní festival Přerov – muzikál Ječmínek 

83  IMIT - Záhorská kapela – nedělní párty při dechovce 

84  IMIT – koncert Věry Špinarové 

85  IMIT – pohádkový muzikál Šípková Růženka 

86  IMIT – Římské noci 

87  Městské informační centrum – internet zdarma 

88  Městské informační centrum – informace 

89  Městské informační centrum – služby 

90  Městské informační centrum – prodej 

91  Městské informační centrum – půjčení audioprůvodců 

92  Městské informační centrum – provozní doba 

93  Městské informační centrum – informace 

94  Městské informační centrum – poskytované služby 

95  Městské evropské informační středisko Přerov 

96  Grafika: kultura 

97  Grafika: sledujete infotext 

98  Kontakt na zákaznickou kancelář Kabelovou televizi Přerov 

99  Provozní doba zákaznické kanceláře Kabelové televize Přerov 

100  Vysílací schéma Přerovských aktualit 

101  Grafika: sport 

102  TJ Sokol Troubky 

103  8. Den koní 2010 

104  Parkurové závody 

105  Klub českých turistů informace 

106  Klub českých turistů informace 

107  KČT TJ Spartak Přerov 

108  Extraliga žen ve volejbale 

109  6. ročník festivalu dračích lodí 

110  Grafika: sledujete infotext 

111  Kontakt na zákaznickou kancelář Kabelovou televizi Přerov 

112  Provozní doba zákaznické kanceláře Kabelové televize Přerov 

113  Vysílací schéma Přerovských aktualit 

114 54:10 Grafika: Reklama 

115  Famos – Přerovská vodoinstalační s.r.o. 

116  Sudová vína (Celechovsky.vino) 

117  Motor expert s.r.o. 

118  Śejba a syn, s.r.o. (aerobic) 

119  Stavebniny Formel 

120  Stavebniny Formel 

121  FKK Přerov 

122  Grafika: sledujete infotext 

123  Kontakt na zákaznickou kancelář Kabelovou televizi Přerov 

124  Provozní doba zákaznické kanceláře Kabelové televize Přerov 

125  Vysílací schéma Přerovských aktualit 

126 57:01 Grafika: cestovní kanceláře 

127  Grafika: Reklama 



128  CK Guliver 

129  CK Victoria 

130  CK Victoria 

131  CK Bon Ton 

132  CK Omega Tour 

133  CK Omega Tour 

134  Grafika: sledujete infotext 

135  Kontakt na zákaznickou kancelář Kabelovou televizi Přerov 

136  Provozní doba zákaznické kanceláře Kabelové televize Přerov 

 
Z monitoringu vyplývá, že provozovatel Kabelová televize Přerov, a.s., v rámci svého televizního 
vysílání v časovém období 19. – 25. května 2010 odvysílal v posledním týdnu před volbami tzv. 
„volební speciál“, představující všechny strany kandidující do Poslanecké sněmovny PČR 
v Olomouckém kraji. Dle slov moderátorky provozovatel obeslal všechny kandidující subjekty 
s možností prezentovat svého kandidáta v regionálním vysílání v časovém rozmezí do 1:20 minuty – 
s podmínkou, že daný kandidát musí pocházet z okresu Přerov. Tato podmínka je vcelku 
pochopitelná, uvážíme-li, že jde o přerovskou kabelovou televizi. V průvodním dopise provozovatel též 
uvádí, že daný program byl vysílán pouze v licencované lokalitě Přerov. V úvodu série předvolebních 
spotů je divák informován, že některé politické strany nabídky buď nevyužily, nebo nemají kandidáta 
z Přerovska.  
 

 
 
Kandidáti jsou prezentováni v pořadí dle vylosovaných volebních čísel kandidujících stran, což je 
transparentně zvolený klíč pro řazení jednotlivých spotů; divák je na tento fakt upozorněn. 
Moderátorka dále uvede, že všichni kandidáti ve své krátké prezentaci odpovídali na stejnou otázku: 
„V čem byste pomohli přerovskému regionu, kdybyste se dostali do Poslanecké sněmovny PČR?“ Na 
závěr série spotů bylo uvedeno datum voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Moderátorka 
v úvodu deklaruje, že prezentace jednotlivých kandidátů je zdarma. Všechny spoty jsou označeny 
logem programu Info Přerov.  
 



 
 
Seznam cca minutových spotů kandidátů: 
 
Občané.CZ (strana nemá kandidáta z Přerovska) 
VV 
Konzervativní strana 
KSČM 
Koruna Česká (strana nevyužila nabídky) 
ČSSD 
Moravané 
SPOZ 
STOP (strana nemá kandidáta z Přerovska) 
TOP 09  
KDU-ČSL 
Volte Pravý blok (strana nevyužila nabídky) 
Strana zelených 
Suverenita 
Česká pirátská strana (strana nevyužila nabídky) 
DSSS (strana nemá kandidáta z Přerovska) 
Strana svobodných občanů (strana nemá kandidáta z Přerovska) 
ODS 
 
Forma zpracování a prezentace předvolebních spotů jednotlivých politických stran balancuje na hraně 
zákona (možno vnímat jako politickou reklamu). Podoba pořadu nápadně připomíná pořad 
veřejnoprávní České televize, která ze zákona musí dát prostor všem kandidujícím politickým 
subjektům. Nicméně, je zde patrná snaha provozovatele nabídnout divákovi ucelený přehled 
kandidátů daného regionu (Přerov). Je jasně deklarováno, na základě jakého klíče byli kandidáti 
vybíráni a v jakém pořadí jsou spoty uveřejněny, že daná prezentace politického programu je zdarma 
a v závěru nechybí informace o konání voleb (datum). Všichni kandidáti odpovídají na stejnou otázku 
a je jim poskytnut stejný časový prostor. Z tohoto důvodu se oddělení televizních analýz přiklání spíše 
k názoru nezahajovat správní řízení pro porušení zákona.  
 



Problematické pasáže vysílání byly identifikovány v rámci sponzoringu rubriky Počasí. Jde o 
sponzorský vzkaz společnosti Formel a kuchyňského studia Monetti. Oba spoty nesou výrazné prvky 
reklamního spotu. Ze sponzorského vzkazu společnosti Formel se divák dozví, co firma nabízí 
(sortiment), její kontaktní údaje, adresu, otevírací dobu. Ve zvukovém doprovodu navíc mužský hlas 
přesvědčuje diváka, že jde o spolehlivou firmu, jelikož je na trhu již dvacet let. „Sponzorem pořadu 
jsou stavebniny Formel. Stavebniny s 20ti letou tradicí.“ Dle názoru oddělení televizních analýz je 
daný spot reklamou, byť jde o statickou prezentaci, nicméně obsahující všechny potřebné informace a 
údaje, které potenciální kupující potřebuje k návštěvě prodejny společnosti Formel.  
 

 
 
V případě kuchyňského studia Monetti je divák přímo vyzván, aby jej navštívil. „Navštivte kuchyňské 
studio Monetti v Přerově. Získáte on nás slevu až 33 %, pět let záruky na kuchyň a vestavné 
spotřebiče Monetti, 3D návrh vaší nové kuchyně zcela zdarma. Kuchyně Monetti to je kvalita a 
špičkový design. Najdete nás na Šířavě nad prostorami Elektra EMOS.“ Ve 22 vteřinovém spotu je 
kompletně prezentována činnost firmy, včetně nabídky slevy a představení produktů kuchyňského 
studia (obrázky viz níže), a veškeré kontakty na ni (e-mail, telefon, webové stránky). Navíc je divák 
navigován, kde najde prodejnu/kuchyňské studio Monetti. Všechny snímky powerpointové prezentace 
studia Monetti obsahují v levém horním rohu logo firmy EMOS trading a.s., což je provozovatel 
kuchyňských studií Monetti (http://www.kuchynemonetti.cz/o-nas/). Firma EMOS je provozovatel sítě 
maloobchodních elektro-prodejen a zabývá se velkoobchodním prodejem vestavných spotřebičů 
Monetti (je výhradním zastoupením firmy Monetti v ČR).  
 

http://www.kuchynemonetti.cz/o-nas/


 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
ZÁVĚR: 
 
Předmětem monitoringu vysílání programu Info Přerov v souvislosti s volbami do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR byly všechny pořady od 19. května do 25. května 2010. Nebylo zjištěno, že 
by ze strany provozovatele docházelo v předvolebním období ke zvýhodňování některé politické 
strany v celku vysílaného programu nebo k porušení zásad objektivity a vyváženosti. V tomto ohledu 
nebyl shledán důvod pro zahájení správního řízení. Všechny pořady vysílání programu Info Přerov 
byly označeny logem programu. Dále analýza shledala, že sponzorské vzkazy společnosti Formel a 
kuchyňského studia Monetti vykazují jasné prvky reklamy. Z toho důvodu je nutné konstatovat, že se 
provozovatel dopustil porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., jelikož nezajistil, aby 
reklama byla zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělená od ostatních částí programu.  
 
 


