Provozovatel:

ZAK TV, s.r.o.

Program:

R1 ZAK

Předmět řízení:
Analýza úseku vysílání programu R1ZAK z období od 17. do 29. května 2010,
vypracovaná v rámci monitoringu případného výskytu politického zpravodajství, publicistiky a
reklamy v období před parlamentními volbami 2010 ve vysílání regionálních programů
K analýze byl použit záznam zaslaný provozovatelem, Rada záznam obdržela
dne 21. června 2010.
ANALÝZA:
V souladu se sílenou licencí vysílá R1ZAK své pořady v rámci programu Prima televize. Každý všední den
vysílá tento program zpravodajství z regionu v čase od 17.40 do 18.00, reprízovaný vždy následující všední
den v 7.00 - 7.20. Vybraný pořad je prezentován jako koprodukční dílo obou provozovatelů, proto je pořad
Prima vařečka vysílán pod logem R1ZAK. Kromě tohoto pořadu je vysílán společně s Prima televizí také pořad
Fakta Barbory Tachecí. Zhodnocení výskytu politiků v tomto pořadu bylo součástí analýzy předvolebního
vysílání Prima televize.
Zpravodajský pořad R1ZAK nese název Minuty regionu. Jedná se o zpravodajství, které se zaměřuje na
praktické informace, zajímavosti z regionu, kulturu, sport, dopravní servis, reportáže z akcí, kterých se
účastnili místní občané, a jsou tedy zajímavé pro cílovou diváckou skupinu. Obsáhlé jsou také zprávy mající
charakter černé kroniky – informace o kriminalitě v regionu. Zprávy politického charakteru se nevyskytují.
Typické příspěvky zpravodajské relace:
Otrávená voda v bažantnici
Dopravní nehody v regionu
Sportovní zprávy
Reportáže ze škol, školních soutěží a akcí
Letecká nehoda v regionu
Peníze z EU pro obce v regionu
Kulturní informace
Do vysílání jsou zařazovány reklamní bloky, řádně oddělené od ostatních částí vysílání, rubrika Předpověď
počasí, Kulturní přehled (s pozvánkami na kulturní akce v regionu), naučný pořad Mozaika (vydání
z monitorovaného období je věnováno elektrárnám, jsou vysvětleny principy jednotlivých druhů elektráren,
a zajímavosti z procesu výroby elektrické energie).
Dalším významným pořadem provozovatele je Čechy a Bavorsko všedního dne, publicistický pořad,
vyráběný v souladu s licenčními podmínkami koprodukčně s bavorskými partnery.
Příspěvky v tomto pořadu, který je stejně jako ostatní často reprízován, jsou výhradně apolitické, jde o
příspěvky charakterizovatelné jako vlastivědné a kulturně-společenské – krásy přírody, život obyčejných lidí
v regionu atd. V reportážích jsou prezentovány akce jako Česko-bavorské závody hasičů, Lidové slavnosti
česko-bavorské, slavnostní otevření příhraniční turistické Zlaté stezky apod. Časté jsou příspěvky o spolupráci
škol z obou stran hranice.
Pořady jsou často opakovány, reportáže ve zpravodajském pořadu jsou reprízovány i několik dní po sobě,
obměna vysílání v průběhu monitorovaného období je tedy velmi pozvolná, jediným pořadem, který je
denně premiérový, je Prima vařečka, vysílaná pod logem R1ZAK ve spolupráci s Prima televizí.

Politici se objevují jen výjimečně, ve zpravodajských příspěvcích, kde jejich přítomnost vyvěrá přirozeně ze
situace (ministr kultury se účastní otevření naučné turistické stezky v bavorském příhraničí, k úskalím
integrace postižených dětí do společnosti se vyjadřuje poslankyně KSČM, která se této problematice věnuje,
na vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou účastni hejtmanka (ČSSD) a náměstkyně
plzeňského primátora (ODS) apod. Výroky politiků jsou v takovém případě orientovány čistě k dané
problematice, nevztahují se k volbám, nesouvisí s politikou. Navíc se objevují zástupci různých stran
z pravého i levého spektra politické scény, tyto momenty jsou tedy z hlediska zákona bezproblémové.
R1ZAK má své vlastní předvolební vysílání. Jde o pořad s názvem Předvolební diskuze, jehož přesnou
periodicitu nelze z dodaného záznamu přesně odvodit, ale dle vyjádření redaktora ve studiu jde o pravidelný
pořad, v němž televize představila všechny kandidáty „hlavních politických stran“, kandidující za region.
V monitorovaném období byly odvysílány dva závěrečné díly cyklu, a to dne 20. května s Jiřím Pospíšilem a
dne 24. května s Václavem Votavou. Z toho lze usoudit, že pořad byl vysílán každý čtvrtý den. Ačkoli je v dolní
liště v průběhu rozhovoru uváděna informace Sledujete zkrácenou verzi pořadu, celou verzi naleznete na
www.r1zak.cz, z čehož lze usuzovat, že všechny pořady byly k mání na webu, v době tvorby této analýzy již
na webové stránce provozovatele umístěny nejsou, ani žádná informace, z níž by plynulo, jací kandidáti se
v průběhu času představili. Z monitoringu inkriminovaného období však nevyplývá nic, co by směřovalo
k podezření na možnou nevyváženost v prezentaci jednotlivých stran.

Celý název pořadu: Předvolební diskuze - volby do poslanecké sněmovny parlamentu české republiky
20.5. – host Jiří Pospíšil, ODS
Témata rozhovoru:
Nová zeď plzeňské věznice
Rekonstrukce soudní budovy
Reforma vysokoškolského vzdělávání v ČR
Školné s půjčkou splácenou až v zaměstnání
Vysokoškolský zákon
Sociální a studijní půjčky a spoření
Rozdělení VŠ na vědecké a praktické

24.5. – host Ing. Václav Votava, ČSSD
Témata rozhovoru:
Nezaměstnanost řešit vytvořením podmínek pro investory
Využít možností čerpání evropských peněz
Stát musí vytvářet podmínky pro investory
Využít prostředky Evropské banky pro opravu silnic v kraji
ODS přehání, když říká, že zadluženost ČR je tak nebezpečná, že hrozí „řecký scénář“.
Shrnutí:
Kromě výše popsaných pořadů se vysílání nevyskytuje žádný pořad ani žádná část pořadu, která by se
z politického hlediska vztahovala k volbám. Ve vysílání se nevyskytuje žádná politická reklama.
V celku monitorovaného úseku se tedy vyskytují zástupci politických stran časově i početně vyváženě, nebyl
zaznamenán příklon k preferování některé politické strany na úkor jiných. Výskyt politiků a pořadů
vztahujících se k politickému dění je procentuálně vzhledem k celku vysílacího času minimální.

ZÁVĚR:
Analýza, zaměřená na případný výskyt politického zpravodajství, publicistiky, nebo politické reklamy
v období před parlamentními volbami 2010 ve vysílání programu R1ZAK přinesla zjištění, že provozovatel
dopřával prostor k prezentaci jednotlivých politických stran z časového i obsahového hlediska objektivně a
vyváženě.

