Provozovatel:

FTV Prima, spol. s r.o.

Program:

Prima televize

Druh vysílání:

Televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů

Věc:

Analýza struktury hostů v pořadu Partie – období září 2011 – prosinec
2011

Rada provedla v roce 2011 na základě diváckého podnětu analýzu struktury hostů
v diskusním pořadu Partie za období prosinec 2010 – březen 2011. Bylo zjištěno, že došlo ke
zvýhodnění politických stran ODS, ČSSD, TOP 09 a VV oproti páté parlamentní straně KSČM
tím, že žádný její zástupce nebyl v průběhu 4 měsíců vysílání pořadu Partie hostem tohoto
politicko-publicistického pořadu. Na základě tohoto zjištění byl provozovatel upozorněn na
porušení zákona a byla mu dána lhůta k nápravě.
Nyní Rada přistoupila k analýze, která měla za cíl ověřit, zdali provozovatel nápravu skutečně
učinil. Analýza má stejný časový rozsah (tedy 4 měsíce). Jde stále o diskusní pořad na
aktuální politická témata s názvem Partie, který je vysílán každou neděli od 11:00 hodin na
programu Prima televize (který v analyzovaném období stále vysílal, dnes již je nahrazen
programem Prima family). Opět bylo vybráno období 4 měsíců vysílání pořadu, tedy období
představující celou jednu třetinu roku. Pořad stále moderuje jan Punčochář, od září (od
prvního analyzovaného dílu) v modernizovaných dekoracích.
Přehled jednotlivých dílů:


4.9.2011
o Hosté Petr Nečas (ODS) a Bohuslav Sobotka (ČSSD)
o 11:00 – 11:45 hodin
o Tématem je zejména neklidná situace ve Šluknovsku, kterou probírají předseda a
premiér ODS a jeho protějšek, předseda ČSSD. Dalším tématem je zlepšení
ratingu ČR o dva body.



11.9.2011
o Hosté Miroslav Kalousek (TOP 09) a Jiří Dolejš (KSČM)
o 11:00 – 11:55 hodin
o Tématem je rozpočtová odpovědnost vlády a celkově jednání a schvalování
rozpočtu na další rok. Mluví se ale stále i o problémech na Šluknovsku či o
důchodovém systému a jeho reformě.



18.9.2011
o Hosté Jaromír Drábek (TOP 09) a Jaroslav Zavadil (předseda ČMKOS - nestraník)
o 11:00 – 11:50 hodin
o Tématem jsou vládní reformy (zejména v sociální oblasti) a reakce na ně ze strany
odborů, které se zdají být méně radikální, než bylo slibováno. Opět se mluví i o
sestavování rozpočtu.



25.9.2011
o Hosté Kamil Jankovský (VV) a David Ondráčka (ředitel Transparency International
– nestraník)
o 11:00 – 11:50 hodin
o Tématem je zejména čerpání peněz z veřejných a evropských fondů, cesta
k zprůhlednění získávání dotací a zabránění nesmyslným programům.



2.10.2011
o Hosté Petr Gazdík (STAN) a Pavel Kováčik (KSČM)
o 11:00 – 11:50 hodin
o Tématem je zejména zhoršující se politická kultura v ČR, která se stává hrubší a
vulgárnější než jsme byli zvyklí. Dalším tématem je reforma rozdělování peněz
z rozpočtu pro menší a větší obce.



9.10.2011
o Hosté Alexandr Vondra (ODS) a Jan Hamáček (ČSSD)
o 11:00 – 11:55 hodin
o Tématem je výměna minstra zemědělství. Dále diskuse přechází k tématu
českého vojenského letectva, což je téma, které se týká odbornosti obou hostů.
Diskuse se pochopitelně dotkne i schvalování rozpočtu na další rok.



16.10.2011
o Hosté Jiří Pospíšil (ODS) a Vojtěch Filip (KSČM)
o 11:00 – 11:45 hodin
o Tématem je nejprve opět výměna ministra zemědělství Ivana Fuksy za Petra
Bendla a zejména pak zdůvodnění této výměny. Následně ovšem debata přechází
do oblasti justice, zejména nového občanského zákoníku či zpráva BIS o některých
soudcích.



23.10.2011
o Hosté Karolína Peake (VV) a Marie Benešová (ČSSD)
o 11:00 – 11:45 hodin
o Tématem je zejména boj s korupcí, jelikož vicepremiérkou zodpovědnou za tuto
oblast je právě Karolína Peake. Dalším tématem je i hodnocení sjezdů ODS a TOP
09. Diskuse se točí i kolem reformy státního zastupitelství.



30.10.2011
o Hosté Josef Dobeš (VV) a Marta Semelová (KSČM)
o 11:00 – 11:45 hodin
o Tématem je zavádění školného na vysokých školách. Dále se diskuse točí obecně
kolem otázek reformy školství, jako například otázka revize učiva a rámcových
vzdělávacích programů.



6.11.2011
o Hosté Leoš Heger (TOP 09) a David Rath (ČSSD)
o 11:00 – 11:50 hodin

o Tématem jsou obstrukce ve sněmovně a jednání o vládních reformách, přičemž
následně se diskuse přesune do oblasti zdravotnictví, které se oba hosté odborně
věnují, například novému zákonu o zdravotní péči či zákonu o zdravotních
pojišťovnách. Probírá se i vztah ministerstva a lékařských odborů.


13.11.2011
o Hosté Jan Kubice (nestraník) a Jeroným Tejc (ČSSD)
o 11:00 – 11:45 hodin
o Tématem je například odstoupení Martina Kocourka z pozice ministra průmyslu a
obchodu. Dále se probírá téma například nově vzniklé Generální inspekce a vůbec
obecně témata související s oblastí gesce ministerstva vnitra.



20.11.2011
o Hosté Pavel Dobeš (VV) a Pavel Hojda (KSČM)
o 11:00 – 11:50 hodin
o Tématem je zejména oblast dopravy. Mluví se například o podpoře a využívání
veřejné dopravy, dále o železniční dopravě, kontrole ÚOHS v Českých drahách
atd.



27.11.2011
o Hosté Petr Bendl (ODS) a Michal Hašek (ČSSD)
o 11:00 – 11:45 hodin
o Tématem je například aktuální situace konce koalice mezi ČSSD a ODS na
pražském magistrátu, dále se hovoří o cenách a kvalitě prodávaných potravin a
jejich kontrole či o situaci českých zemědělců.



4.12.2011
o Pořad nebyl vysílán



11.12.2011
o Hosté Marek Schneider (ODS) a Milan Kubek (předseda ČLK – nestraník)
o 11:00 – 11:45 hodin
o Tématem je pochopitelně oblast zdravotnictví, například hospodaření Všeobecné
zdravotní pojišťovny, projekt izip, či prostředky na zdravotní péči.



18.12.2011
o Hostem je prezident Václav Klaus (nestraník)
o 11:00 – 11:55 hodin
o Tématem je obecné hodnocení politické situace a událostí uplynulého roku u nás i
v Evropě.



25.12.2011
o Pořad nebyl vysílán

Graf hostů ve studiu

Pozn: Petr Gazdík označen v pořadu jakožto představitel strany STAN (Starostové a nezávislí), která ovšem ve
volbách kandidovala společně s TOP 09 a stejně tak tato strana působí společně s TOP 09 ve vládní koalici

Ověřovací analýza struktury hostů v pořadu partie ukázala, že provozovatel po obdržení
upozornění na porušení zákona viditelně změnil přístup k výběru hostů do pořadu. Jak je
patrné z grafu, snaží se o poměrově naprosto vyváženou strukturu hostů, přičemž zve hosty
ze všech stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, a také nestraníky. U nestraníků se
jedná o různé hosty z odborné sféry – předseda ČLK, ředitel Transparency International,
nestranné politiky – prezident ČR, ministr vnitra, či předáka odborů. Odlišnosti ve
vyvážených počtech hostů jsou pouze v počtu jednoho hosta navíc u ČSSD a jednoho hosta
méně u strany VV. To ale může být způsobeno tím, že provozovatel stanovuje strukturu
hostů na jiném časovém měřítku, než na kterém byla provedena analýza.

Graf získaných mandátů v parlamentních volbách 2010
(odpovídá současnému rozložení PS ČR)

Graf aktuálního složení Senátu ČR

Graf volebních výsledků parlamentních voleb 2010

Lze tedy konstatovat, že „…bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v
celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí,
popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k
jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.“ Provozovatel přistupuje
k dosažení objektivity spíše čistě matematicky, ono „přihlédnutí“ k reálnému postavení
politických stran v politickém a společenském životě je, jak patrno z grafů, velmi malé.
Nicméně dle názoru Rady nelze říci, že by byl jednoznačně porušován zákon. Provozovatel se
snaží o naplnění ustanovení způsobem, který vyvážený je.
Rada konstatuje, že náprava byla učiněna.

Zpracoval: Analytický odbor pod zn. 178(2012)
Rada věc projednala dne 13. března 2012.

