Analýza vysílání Prima televize k volbám do Evropského
parlamentu 2009:
Zprávy TV Prima
Partie
Tato analýza vznikla jako součást celkového monitoringu oddělení televize analytického
odboru Úřadu RRTV, který mapuje politické zpravodajství ve vysílání hlavních
celoplošných programů v období před volbami do Evropského parlamentu 2009.
Metodika monitoringu vysílání televizních a rozhlasových programů v období voleb do
Evropského parlamentu byla Radě předloţena na 10. zasedání (bod č. 75, identifikátor
0574/2009). Smyslem monitoringu bylo především ověřit dodrţování ustanovení § 31 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb. („provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a
politicko-publicistických pořadech 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“). Zákon č. 231/2001 Sb.
neupravuje zvláštním způsobem pravidla pro vysílání v době konání voleb, je tedy třeba při
hodnocení vysílání vycházet ze stejných kritérií pro posuzování objektivity a vyváţenosti jako
v jiném časovém období. To však nemění nic na tom, ţe k vysílání zejména v předvolebním
období je třeba přistupovat citlivěji, a to především vzhledem k moţnosti ovlivnění voliče.
Tato analýza je zaměřena na program Prima televize v časovém rozmezí od 19. dubna
do 7. června 2009 včetně. Konkrétně pokrývá pořad Zprávy TV Prima a pořad Partie
v uvedeném období.
1.
Zprávy TV Prima (hlavní zpravodajský pořad Prima televize)
Ve vysílání Prima televize byly monitorovány dva pořady. V prvé řadě jde o hlavní
zpravodajskou relaci Zprávy TV Prima, vysílanou denně od 18.55 hodin. V uvedeném
období byly do analýzy zahrnuty všechny příspěvky, které se nějakým způsobem dotýkají
voleb do europarlamentu.
Je nutno konstatovat, ţe pozornost věnovaná volbám je v případě tohoto programu podle
očekávání a z logiky věci mnohem menší, neţ je tomu v případě např. veřejnoprávní televize.
V první části sledovaného období se televize politickým zprávám souvisejícím s volbami
nevěnuje téměř vůbec, ve druhé části sledovaného období, tedy ve vrcholící předvolební
kampani, dopřává prostor spíše drobným zajímavostem. Ve svém zpravodajství se Prima
televize nepouští do ţádných hlubších rozborů, nepřináší ţádné tematické rozhovory
s politiky, neposkytuje téměř ţádný prostor politickým stranám k jejich prezentaci. Informace
z této sféry nejsou v ţádném případě pro televizi prioritou, tou je např. zpravodajství o nehodě
francouzského dopravního letadla nebo zajímavosti spíše bulvárního typu. Co se týká
politických zpráv souvisejících s volbami, zaměřuje se televize na informace atraktivní pro co

nejširší diváckou veřejnost, neboť není svou povahou nucena k ţádné koncepční práci
s volební problematikou. Z toho plyne, ţe zdaleka nejčastějším tématem, které se ve
zpravodajství objevuje, jsou případy vrhání vajíček na politiky ČSSD na předvolebních
mítincích této strany.
Souhrnně vzato je tedy momentů s politickou výpovědní hodnotou ve vysílání minimum,
nicméně v tomto malém počtu nebylo odhaleno nic, co by mohlo být případně v rozporu se
zákonem o vysílání.
Obsah žádného z příspěvků v pořadu Zprávy TV Prima nezavdává příčinu k domněnce,
že by svou nevyvážeností či neobjektivitou poškodil či skrytě stranil některému
z politických subjektů či konkrétních politiků.

Přehled relevantních příspěvků v pořadu Zprávy TV Prima. Řazeno chronologicky:
29. dubna
Někteří členové ČSSD v Severočeském kraji se bouří proti účasti herečky Broţové na
kandidátce strany. Hovoří severočeští sociální demokraté Foldyna z Děčína, Piegl z Lovosic a
Kopecký z Podsedic, jejich názory odmítá předseda strany Paroubek.
9. května
Televize informuje o výši platů poslanců europarlamentu a konstatuje, ţe ze zvolených
poslanců budou milionáři. Politici se přímo nevyjadřují, pouze je zařazena ukázka z pořadu
Partie, v níţ Zahradil (ODS) a Havel (ČSSD) tvrdí, ţe se za tak velké platy stydí. Dále
Rouček z ČSSD odmítá odpovídat na toto téma s argumentem, ţe „za celou dobu jste mi
nezavolali, tak se na ty peníze zeptejte někoho jiného“ a Březina z KDU-ČSL vyjadřuje
názor, ţe víření podobných témat jen přispívá k mylnému dojmu, ţe politici dělají svoji práci
jen pro peníze.
22. května
Informace o vnitřní situaci v KDU-ČSL, kde se mezi členy objevily znepokojivé informace o
váţných finančních potíţích. Někteří členové strany (Kašpar, Březina, Kasal) připouštějí
váţné finanční nedostatky, předseda Čunek vyslovuje názor, ţe jde o lţivé spekulace.
V další zprávě se hovoří o rozhořčení v obci Zvole nad počínáním středočeského hejtmana
Ratha (ČSSD), který za finanční dar obci poţadoval, aby místní hasiči propagovali jeho
jméno na svých uniformách. Radní se finančního daru raději zřekli. Hovoří starosta obce
Pudych (nominovaný ODS) a rovněţ hejtman Rath a bývalý hejtman Bendl (ODS).
23. května
Moderátor informuje, ţe hackeři umístili na webové stránky ČSSD zesměšňující klip,
karikující špičkové politiky strany. K věci se vyjadřuje předseda Paroubek a mediální
manaţer Dimun.
24. května
Dělnická strana se vydala na nepovolený pochod Prahou. Policie zasáhla a některé
demonstranty zatkla. Hovoří předseda strany Vandas.

25. května
Průzkum veřejného mínění, podle kterého by volby do europarlamentu vyhrála ODS.
Nevyjadřuje se ţádný politik.
26. května
Informace o ţádosti ČSSD, aby ministerstvo vnitra zajistilo bezpečnost na jejích mítincích.
K věci se vyjadřují volební manaţer Tvrdík a místopředseda Zaorálek, a také předseda ODS
Topolánek.
27. května
Další informace o vaječných útocích, tentokrát v Praze na Smíchově. Hovoří volební manaţer
Březina.
28. května
Ohlas vajíčkových útoků na předvolebních mítincích v ČR ve světovém tisku.
30. května
ODS podpořil návštěvou britský konzervativec Cameron. Reportáţ ukazuje tohoto britského
politika při procházce Prahou, potěšení nad jeho podporou vyjadřují Topolánek a Zahradil.
Opozice v této reportáţi ţádný prostor nedostala, nicméně redaktor na závěr konstatuje, ţe
zatímco ODS se zaměřuje na lépe situované lidi a snaţí se tvářit jako evropská strana, ČSSD
klade důraz na sociální témata, coţ by podle mnoha odborníků mohlo vést k lepšímu oslovení
voličů.
31. května
Informace o dohadech politiků, kdo můţe za vajíčkové útoky. ČSSD obviňuje ODS, ţe útoky
organizuje, ODS obviňuje ČSSD, ţe zneuţívá obyčejných protestů k útoku na ODS. Hovoří
za ODS Zahradil, za ČSSD Havel, politici z ostatních stran vyjadřují rozladění nad tím, ţe
díky těmto útokům a vzájemnému obviňování se předvolební pozornost médií zcela upnula na
dvě hlavní strany, za KDU-ČSL hovoří Roithová, za KSČM Randsdorf.
8. června
V prvním příspěvku oznamuje televize výsledky voleb. Výsledky komentují členové vítězné
ODS Vodráţka, Langer a Topolánek, z ostatních stran Svoboda z KDU-ČSL, Filip z KSČM,
Havel, Paroubek a Zaorálek z ČSSD, Bursík za SZ. Hovoří rovněţ president Klaus.
Ve druhém příspěvku se divákovi dostává informace o tom, jaký dopad budou mít výsledky
voleb na domácí politickou scénu a vývoj v jednotlivých stranách. Za Stranu zelených, která
utrpěla velkou prohru, se vyjadřují Liška a Bursík. Za vítěznou ODS hovoří Topolánek, za
druhou ČSSD manaţer Tvrdík a předseda Paroubek.
Závěr k pořadu Zprávy TV Prima:
Pozornost věnovaná provolbám byla jen okrajová. V žádném případě nešlo ani o prioritní
téma, ani nebyl ve vysílání patrný žádný koncept, který by volební problematiku zpracovával
s jakýmkoliv koncepčním záměrem. Pozornost byla věnována především okrajovým, ale
divácky atraktivním jevům, s volbami souvisejícím (vajíčkové útoky na mítincích ČSSD).
Výběr respondentů byl volen rovněž bez patrné koncepce, často se zde objevovaly známé
tváře, televize ovšem dbala na vyváženost z hlediska zastoupení levice a pravice.

Z hlediska zákona o vysílání nebyl zaznamenán žádný prohřešek.

2.
PARTIE (hlavní politicko-diskusní pořad Prima televize)
Jediné fórum, které je ve vysílání Prima televize v širším měřítku a hlubším záběru
věnováno politickým otázkám souvisejícím s eurovolbami, je nedělní diskusní pořad
Partie.
Tento pořad moderuje šéfredaktor Hospodářských novin Petr Šimůnek a v předvolebním
obdobní se diskuze v několika vydáních tohoto pořadu věnovala volebním programům
jednotlivých strana a názorům politiků na některé důleţité otázky politické a ekonomické.
Šlo o volební speciály, v nichţ dostali prostor zástupci velkých i malých stran k definování
svých programových priorit. Debaty byly vedeny věcně. Tvůrci Partie dbali na to, aby sestava
diskutujících byla vţdy vyváţená, co se týká zástupců různých částí politického spektra,
v pořadu se postupně vystřídali zástupci všech parlamentních stran i několika
mimoparlamentních stran.
Účast zástupců jednotlivých stran byla následující:
ODS
ČSSD
KSČM
KDU-ČSL
SZ
Libertas.cz
Suverenita
EDS
Svobodní

3x
3x
4x
2x
2x
2x
1x
1x
1x

Přístup moderátora byl velmi profesionální, vzhledem ke všem zúčastněným zcela
nezaujatý a objektivní. Konstatujeme tedy, že ani v tomto případě se provozovatel
nedopustil žádného provinění proti zákonu o vysílání.
Přehled jednotlivých dílů pořadu Partie (vždy neděle od 13 hodin) s výčtem všech
zúčastněných hostů:
19. dubna
První předvolební speciál, témata i výběr hostů jiţ předznamenávají ostrou předvolební
kampaň. Hosty jsou Jiří Havel (ČSSD) a Jan Zahradil (ODS).
26. dubna
Další předvolební partie, diskutujícími jsou Kateřina Jacques (SZ) a Miloslav Randsdorf
(KSČM).
3. května

Další diskuse z kandidáty do europarlamentu. Tentokrát jsou hosty Zuzana Roithová z KDUČSL a Vlastimil Tlustý z Libertas.cz.
10. května
Otázky evropské a domácí politiky před volbami do europarlamentu. Hosty jsou: Richard
Falbr (ČSSD), Jana Bobošíková (Suverenita).
17. května
Pokračování série duelů kandidátů do europarlamentu. Diskutujícími jsou Evţen Tošenovský
(ODS) a Vladimír Remek (KSČM).
24. května
Rozšířený volební „kulatý stůl“, předvolební diskuze více zástupců kandidujících stran.
Účastníky debaty jsou Jana Hybášková (EDS), Vladimír Ţelezný (Libertas.cz), Jiří Payne
(Svobodní), Jan Dusík (SZ).
31. května

Poslední předvolební speciál. Opět čtyři hosté. Diskutujícími jsou: Zuzana Roithová
(KDU-ČSL), Jiří Havel (ČSSD), Miloslav Randsdorf (KSČM), Jan Zahradil (ODS).
7. června

Odvysíláno jiţ po uzavření volebních místností. Tématem jsou celoevropské problémy
v návaznosti na domácí politickou scénu. Hostem je europoslankyně Jana Bobošíková.
Závěr k pořadu partie:
Tento pořad je v dramaturgii Prima televize koncipován jako hlavní a de facto jediné fórum
pro prezentaci politicky seriózních témat v jejím vysílání. Také u příležitosti voleb byla
patrná snaha o jistou koncepci, během níž měly být představeny názory zástupců širšího
spektra politických subjektů. Slovo tedy dostali postupně nejen zástupci parlamentních
stran, ale také zástupci menších stran. I zde však bylo patrné, že skutečným záměrem
televize nebylo představení celého kandidujícího pole, ale snaha prezentovat na obrazovce
zajímavé a obecně známé jedince – tedy opět především snaha o diváckou atraktivitu.
Ambice na obsahovou koncepčnost a komplexnost sdělení zůstaly v pozadí. Většina malých
subjektů nebyla představena, naopak se prezentovali známí politici jako Bobošíková, Tlustý
či Železný.
V prezentaci parlamentních stran bylo zjevně dbáno na vyváženost účasti zástupců levé a
pravé části politické scény, a zejména na shodný počet účasti hostů z ODS a ČSSD.
Vcelku se dá konstatovat, že celkový čas poskytnutý ve vysílání stranám a politikům není
v nesouladu s požadavky na objektivitu a vyváženost vůči politickým tématům z hlediska
významu politických subjektů v reálném životě. Rovněž v přístupu moderátora nebyl
zaznamenán žádný moment, který by mohl vést k domněnce o neobjektivitě.
Lze konstatovat, že i tento pořad byl v předvolebním období odvysílán v souladu se zákonem
o vysílání.

Celkový závěr:
Oddělení televize konstatuje, že provozovatel FTV Prima, spol. s r.o. odvysílal
zpravodajské příspěvky týkající se voleb do europarlamentu v pořadu Zprávy TV
Prima, jakož i všechny díly pořadu Partie, na programu Prima televize v období od 19.
dubna do 7. června 2009, v souladu se zákonem o vysílání.

